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F o r o r d.

For at faaLapperne til at fortælle Eventyr eller Sagn

om længst forsvundne Tider, maa man ikke blot være

deres Sprog fuldkommen mægtig; thi selv om Lappen til—

syneladende kan tale nok saa godt Norsk, faar Fortællingen

dog først Liv, naar den strømmer fra Læben paa lians

eget Modersmaal, — men man maa ogsaa under et længere

Ophold iblandt dem i særlig Grad have vundet deres For-

troligbed. Har man saa langt om længe i 'et eller andet

gunstigt Tilfælde faaet Xogen til at fortælle, udkræves der

fremdeles en bøi Grad af Taalmodigbed. idet man nøiagtigt

skal optegne paa Lappisk det Fortalte, for senere at kunne

gjengive det paa et andet Sprog. Under den nødvendige

langsomme Fortælling kommer Lappen idelig ud af Kon-

cepterne eller slipper Fortælliagens Traad og paastaar: „De

dat n o gai!'
;— „Nu er det forbi !" — Man maa da minde ham

om Gangen og sætte bam paa Glid igjen. Men som en utæm-

met Ren tager han atter Fart og fortæller saa hurtigt, at

man umuligt kan følere med. men maa standse ham og

Lappiske Eventyr. 1
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minde ham om, at man ikke kan skrive saa hurtigt, som

man kan fortælle. Paa denne Maade lykkes det under-

tiden at faa et Eventyr nogenlunde fuldstændigt nedskrevet,

men ofte vil man, halvveis i en Fortælling, fortvivlet kaste

Pennen og opgive Forsøget Paa Grund at' disse Vanskelig-

heder er det derfor Tilfældet, at man kun hos faa af de For-

fattere, der have ophdldt sig iblandt Lapperne og skrevet

om dem, tinder Sagn eller Eventyr optegnede. Xogle en-

kelte tindes hos Hogstrom. Fellman, Sjogren og i L. Læ-

stadius's Manuskript. Men ingen særskilt Samling af saa-

danne er hidtil udkommen. De, som jeg her vover at

udgive, og som jeg for største Delen selv har nedskrevet

efter Folkets egen Fortælling, maa heller ikke betragtes

anderledes, end som en ubetydelig Del af, hvad der en-

gang har levet paa Folkets Læber, og de gjør derfor

heller ikke Fordring paa at ansees for Andet, end et hoist

ubetydeligt Bidrag til den Litteratur, som nu tæller mange

fortrinlige Værker fra forskjellige Nationer.

Det er især Fjeldlapperne, der endnu kunne fortælle

Eventyr. Idetmindste gjorde jeg denne Erfaring under

mit første Ophold i Finmarken i 1850. En religiøs Væk-

kelse, som netop da begyndte at gribe om sig, bragte imid-

lertid dengang al Eventyrfortællen til pludselig at forstumme

som letsindigt Tidsfordriv og ugudelig Tale. Det gik med

Eventyrfortællernes Hukommelse, som med en urgammel
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Mosemark, der afsvides og lægges gold og øde. Overalt,

hvor Vækkelsens tildels urene Ild naaede hen, udslettede

den af Erindringen de gamle Folkesagn. Man vovede

ikke at fortælle dem længer, -— og de glemtes. Men talrige

maa de vistnok engang have været, som rimeligt er iblandt

et Folk, som ingen anden Historie har end disse Sagn.

De fortaltes fra Slægt til Slægt i de lange, lyse Sommer-

nætter ved Stokilden i Skoven eller i de mørke Vinter-

aftener ved Arnestedet, naar Teltet var slaaet op paa

Høifjeldviddens øde Snemarker. Lad os engang kaste et

Blik indom Døren i et Fjeldlappetelt en Vinteraften!

Henne i „B o a s s hj o'' eller den bagerste Afdeling af Teltet,

lige bag Arnestedet, sidder en gammel Bedstemoder, rynket

og brun i Ansigtet som en Indianerinde, stirrende med

sine rode, rindende Øine ind i Ilden. I Munden har hun

en Pibe, hvis korte Mundstykke aldeles forsvinder indenfor

de tynde, indfaldne Læber. Med alvorlig Tone fortæller

hun om, hvad der tildrog sig i gamle Dage. Omkring

hende sidde paa Huk, med korslagte Ben nogle Børn, der

med spændt Opmærksomhed lytte til Fortællingen, medens

Søn og Sønnekone sidde henne i „Loaiddo" eller Afde-

lingen ved Siden af Arnen og arbeide, den Første paa en

Ske afRenhorn, den Anden paa et Komagbaand, der væves

ved Hjælp af en høist primitiv Indretning, som i fordums

Tid ogsaa brugtes af norske Kvinder.

1*
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Pludselig kan Stilheden blive afbrudt derved, at et

Par Hunde, som have ligget skjulte hist eller her i et eller

andet Smuthul, med Et fare op og styrte gjøende ud

igjennem ^eltdøren. Noget maa være paa Færde. Maaske

kommer en af Tjenestefolkene, der om Natten skulde holde

Vagt ved Renhjorden, ilende hjem med det Raab, der er

det forfærdeligste af Alt i en Fjeldlaps Øre: ..Gurnpe

læ botsuin!"— ..Ulven er blandt Rensdyrene!"— Alle, som

kunne føre Ski paa Benene, fare da op og ile afsted for

at redde, hvad reddes kan. Maaske er det en Reisende.

For ham er Hundeglam i Regelen en kjærkommen Lyd;

thi han er da sikker paa, at et Fjeldlappetelt ikke er

langt borte. Saa trangt dette end er, giver det dog altid

Ly for Kulden og den bidende Sno, som farer hen over

Høifjeldets Sneørken. Man bliver strax indrømmet den

bedste Plads ved Fjeldlappens gjæstfri Arne, og uanmodet

kommer ofte en af Kvihdekjønnet hen til den Reisende,

trækker af ham Komagerne og forsyner dem med nyt. tort

og blødt Græs. Mad kan man ogsaa faa, kraftig Boullion

og Renkjød. — Maaske er det blind Alarm. Husbonden,

«om er gaaet ud efter Hundene, kan Intet opdage. En

eller anden Luftning, Yeiret af et eller andet mindre Dyr

maa have stukket Hundene i Xæsen. Der er Fred og ingen

Fare. Husbonden kommer ind igjen og med ham Hundene.

Den ene af disse lifter sig til at tåge den andens Plads og
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lægger sig tilfreds, smaaknurrende, atter i Ring. Hver tager

igjen fat paa Sit, og gamle Bedsteinor paa sin Fortæl-

lin^, der ofte er lige saa lang, som de lange, mørke Vin-

teraftener.

Blandt fy Eventyr, som endnu fortælles, er der en

hel Del, som sandsynligvis ere uægte, det vil sige, ikke.

af lappisk Oprindelse, men laante af Finner, Svensker eller

Nordmænd. De handle om Konger, Prinser, Prinsesser,

Slotte og Kongsgaarde. Disse ere de talrigste. ' De til-

syneladendeægte lappiske Eventyr ere af 3 Slags.

Nogle handle om Dyreverdenen. I disse fremhæves

i Fortællingens Løb de forskjellige Dyrs fornemste Eiendom-

meligheder, paa samme Tid som man faar Forklaring over

enkelte Særegenheder ved Dyrenes Skabning og Farve.

Rimeligvis ere disse meget gamle.

Andre dreie sig om mythiske Væsener eller indeholde

Levninger af Lappernes gamle Gudelære, traditionelt op-

hevaret i Eventyrform.

Atter andre grunde sig lige saa tydeligt paa histori-

ske Tildragelser og kaste et dunkelt Lys tilbage over en

fjern Fortid, hvori ,, dette engang maaske talrige, om end

aldrig mægtige, men dog altid fredelskende Folk" har

stodt sammen med andre mægtigere, bedre bevæbnede og

mere krigerske Nationer, som Tschuder, Kareler, Russer

og Skandinaver. Kun sjelden har disse Sammentræf været



fredelige; som oftest have de været fiendtlige, og kun ved

List har den Svage kunnet undgaa Ødelæggelsen af Over-

magien..

Flere af de her meddelte Eventyr kunde vistnok uden'

Skade have været adskilligt heskaarne eller forkortede,

men jeg har foretrukket at meddele dem aldeles saaledes,

som de ere nedskrevne efter Folkets egen Fortælling.

Ethvert Redaktioneforsøg vil altid give et mere eller mindre

falskt Begreb om Folkets egen Fortællingsmaade og Frem-

stillingsevne.

Derimod burde Eventyrene have været ledsagede af

én gjennémgaaende Henvisning til Fortællinger af bes!

Indhold i andre Samlinger. Men den Fritid, som har

været mig levnet fra andre Arbeider
s

hvilke det ifølge

Embedsstilling er min Pligt at beskjæftige mig med.

f. Ex. for Tiden en lappisk Salmebog og en omarbeidet

Overstettelse af det Ny Testamente, har været saa knap.

at det ikke har været mig muligt at præstere nogen saa-

dan Sammenligning.
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I.

1. Ræven og Bjørnen.

(Fra Ka ra sjuk).

En Ræv var engang ude paa Vandring og kom til

en Vei, hvor en Fjeldlap nylig liavde kjørt, med en

Raide 1
. Ræven satte sig paa Veikanten og tænkte

som saa: „End om jeg anstillede mig død? Gad vide,

hvordan det vikle gaa, om jeg anstillede mig død og

hlev liggende her paa Veikanten, til næste Fjeldlap-

raide kommer?" Som tænkt, saa gjort. Ræven lagde

sig paa Veien, strakte Benene ud og laa nu der, ak-

kurat som om han baade var død og stivfrossen. Det

vårede ikke længe, saa kom der en Fjeldlap kjørende

med en Raide. Da Fjeldlappen saa, at der laa en

død Ræv paa Veien, saa forsømte han sig ikke, men
tog og kastede Ræven hen paa en Kjæris 2 og lagde

ham indunder de Reb, hvormed Læsset snøres fast.

Ræven lod, som om han var død, og holdt Benene ud-

strakte, akkurat som om de vare stive af Frost. Men,

da Lappen kjørte afsted igjen, rullede Ræven ned af

Slæden. Lappen, som ikke vidste Andet, end at Ræven
var stendød, lagde den op igjen paa en anden Kjæris,

Eu Række af Ron, bundne eftcr hverandre og hver med sin Slæde.

Slæde, der trækkes af Rensdyr.



2 Lappiske Eventyr.

længer bag i Raiden. Men Ræven rullede af igjen.

Endelig lagde lian Ræven op paa den bagerste Kjæris,

og det var en Kjæris med Fisk i. Da lian nu igjen

havde kjørt en Stund, begyndte der at komme Liv i

Ræven, og lian drog sig saavidt fremover, at han fik fat

i Dragrebet. Det gnavede lian af, og dermed saa blev

KjaTissen staaende igjen. Raiden var lang, og Lap-

pen mærkede Intet strax. Men, da lian havde kjørt en

Stund, begyndte der at komme Snekave, og, da han nu

skulde se over Raiden, var den bagerste Kjæris borte.

Saa løste han en Kjøreren ud af Raiden og reiste til-

bage for at lede efter Kjærrissen; men i Snekaven

var Sporet forsvundet, og det var ham ikke muligt at

finde den igjen.

Ræven tog Fisken og drog afsted. Paa Veien til

det Sted, hvor han pleiede at fortære sit Rov, mødte

han en Bjørn.

..Hvor har du faaet den Fisken fra V" spurgte

Bjørnen.

„Aa," svarede Ræven, „jeg stak Halen min ned i

en Brønd derhenne, hvor Retfolk 1 bo, og Fisken hang

sig fast i Halen min!"

.,Kan du ikke ogsaa faa Fisk til at hænge fast

i min Hale?" spurgte Bjørnen.

„Du taaler ikke det, som jeg taalte!" mente Ræven.

„Buh," brummede Bjørnen. „skulde ikke jeg taale,

hvad du har taalt, gamle Rævekal!"

...Ta. ja da, Bedstefar," sagde Ræven, ,,saa kan jo

du ogsaa stikke Halen din ned i Retfolks Brønd og

forsøge; jeg skal vise dig Veien!"

Saa tog Ræven og førte Bjørnen hen til en Brønd

og sagde:

1 Modsat Underjordiske.



Ræven og Bjørnen.

„Se, Bedstefar, her er Brønden, hvor jeg fiskede

min Fisk!"

Saa stak Bjørnen Halen sin ned i Brønden. Ræ-
ven luskede imidlertid lidt omkring der i Nærheden,

medens Bjørnens Hale holdt paa at fryse fast. Da han

saa om en Stund kunde skjønne, at Bjørnens Hale

maatte være frossen rigtig tilgavns fast, saa gav han

sig til at raabe

:

„Kommer hid, Retfolk, med Buer og Spyd; her

sidder en Bjørn og gjør sig ufin i Brønden Eders!"

Saa kom Folk løbende med Buer og, Spyd, og da

Bjørnen saa det, saa humpede han op og sled i Hast-

værket Halen sin tværs af ; men Ræven sprang tilskovs

og krøb ind under en Fururod. Saa siger han til

Foden sin:

„Hvad vil du, Foden min, gjøre, naar jeg bliver

forraadt?'-

„Hurtigt vil jeg springe!"

„Hvad vil du, Øret mit, gjøre, naar jeg bliver

forraadt?"

„ Grant vil jeg høre!"

„Hvad vil du, Næsen min, gjøre, naar jeg bliver

forraadt?"

..Langt vil jeg lugte 1 !"

„Hvad vil du, Halen min, gjøre, naar jeg bliver

forraadt?"

„Jeg vil styre Kursen, gaa ud, gaa ud!"

Men, før Ræven kom afsted, indhentede Bjørnen

ham og begyndte at rive og slide i Fururoden. Tilsidst

fik Bjørnen Tag i Rævens Hale, drog ham ud efter

1 Øiet nævnes ikke, formodentlig fordi, efter Lappernes Mening,

Synet er den mindst udviklede Sands hos Ræven.
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Halen, kastede ham op paa sin Ryg og drog afsted

med ham. Paa Veien kom de forbi en gammel Fnru-

stubbe, og paa Stubben sad der en Hakkespæt og hak-

kede i Barken.

„Lidt bedre Tider var det dengang," klynkede

Ræven ved sig selv, „da jeg maiede hine smaa Fugle

brogede !"

„Hvad er det, du siger, gamle Ræv?" spurgte

Bjørnen.

,.Aa, jeg siger Ingenting jeg," sagde Ræven, „bær

du mig bare til Madpladsen din og spis!"

Saa gik de videre, men det vårede ikke henge.

førend de igjen kom forbi en Hakkespæt.

„Lidt bedre Tider var det dengang, da jeg maiede

hine smaa Fugle brogede!"- siger Ræven igjen.

,.Kan du ikke ogsaa male mig broget?" spørger

Bjørnen.

„Du taaler ikke de Smerter og holder ikke ud alt

det Arbeide, som der skal til." svarede Ræven. „l)er-

til skal en Grav graves, Vidier vrides, Pæle slaaes fast,

Tjære hældes i Graven, og Ild tændes paa Altsammen!"

„Det faar ikke hjælpe, hvor stort Arbeide det end

kan være", svarede Bjørnen, ..jeg skal nok gjøre det

Altsammen!" og saa begyndte han strax at grave paa

Graven. Da han vel var færdig med den, bandt Ræ-

ven ham fast med Vidierne lige paa Kanten af Graven.

Saa tændte han Ild paa Tjæren, og da Flammen blus-

sede i Yeiret, satte han sig op paa Bjørnens Ryg og

begyndte at bide Vidierne af, hvormed han havde bun-

det ham fast. Bjørnen troede, at Ræven nu var ifærd

med at udstyre Ryggen hans — og just holdt han paa

at bide Vidierne af — og sagde: „Haitis, haitis.

rieppo-gales!" — Hedt, hedt, gamle Rævekal!—

-
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„Jeg kunde nok tænke det, at du ikke taalte den

Smule Smerte, som hin bittelille Fugl taalte!" sagde

Ræven.

„Jeg taaler det, jeg taaler det!" raabte Bjørnen,

— Haarene hans vare alt begyndte at svides.

I det samme, Ræven fik afbidt den sidste Vidie.

gav han Bjørnen et Puf, saa han tumlede ned i Gra-

ven. Selv sprang han tilskovs og forblev der saa

længe, til han kunde skjønne, at Alt maatte være baade

brændt og sluknet. Saa gik han clid igjen og havde

med sig en Sæk, samlede Benene op i Sækken og

drog afsted med den paa Ryggen. Om en Stund saa

mødte han en Fjeldlap, der kom kjørende med en

Raide. Da Ræven saa Lappen, rystede han paa Sæk-

ken, saa det skramlede i Benene. Lappen hørte det

og tænkte

:

„Klang det ikke akkurat som Sølv og Guid ! Hvad
har du der?" spurgte Lappen.

„Fars- og Mors-Arven min!" svarede Ræven, ,,skal

vi handle V"

„Aa ja, men vis mig Betalingen, vis mig det Sølv

og Guid, som du vil betale med!" svarede Lappen.

„Nei, det nænner jeg ikke", svarede Ræven; det

er Arven efter Far og Mor!"

„Naa, hvad forlanger du da for Sækken? „spurgte

Lappen.

„Aa, naar du giver mig den Kjørerenen din der".

svarede Ræven, „den Tovintringen der, den Trevin-

tringen og den lille Simlen der, saa skal du faa baade

Sækken, og hvad der er i Sækken!"

„Det skal du faa!" svarede Lappen. Saa kjøb-

sloge de. Lappen tog Sækken, og Ræven tog Rens-

dyrene.
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..Men." sagde Ræven, ..du maa ikke kige i Sækken.

førend du er kommen et godt Stykke i Vei. ..bag om
fem. sex Smaafjeld". ..Ser du i Sækken før, saa bli-

ver alt Sølv og Guid til bare brændte Ben!"

Saa dros de liver sin Vei. Lappen med Sølvsæk-

ken og Ræven med Rensdyrene. Men Lappen kunde

ikke dy sig henge; ban kigede i Sækken, førend ban

var kommen „bagom fem, sex Smaafjeld," og fandt

bare brændte Ben. Det var da let at forståa, at

Ræven havde narret ham, og ban satte derfor af-

sted paa Ski efter Rævens Spor i Sneen. Da Ræven
mærkede, at han blev forfulgt, saa ønskede ban: ..Tværs

af. tværs af gaa Mandens Ski!" Og i samme Øieblik

knak Lappens ene Ski tværs af. Saa tog ban en Kjøre-

ren og satte igjen afsted efter Ræven. Men. da Ræven
markede, at han atter blev forfulgt, saa ønskede ban:

„Tværs af, tværs af gaa Renens Fod!" Isamme Øie-

blik brak Renen det ene Ben, og Lappen maatte op-

give Forfølgelsen. Nu drog Ræven i Fred videre hen

til det Sted. hvor han pleiede at holde sine Maaltider.

Men slagte Rensdyrene kunde lian ikke. og derfor

maatte han se til at faå Nogen til at hjælpe sig. Saa

raabte han sammen alle Slags Rovdyr: Bjørnen, Ulven,

Jærven, Røskatten, Musen, Hvidræven, Ormen, Øgleu

og Padden. Disse skulde nu være hans Tjenere og

hjælpe ham med at slagte Rensdyrene. Saa kom de

og tog tat hver paa sin Maade. Bjørnen skjød i Kjæ-

vebenet. Derfor er der en Marv i Renens Kjæveben,

som endnu den Dag idag kaldes ..Bjornepilen". Ulven

skjød i Baglaaret, og derfor har Renen et Mærke i

Baglaaret. ligesom en Pil, som kaldes „Ulvepilen -
'.

Jærven skjød i Nakken; derfor har Renen et Mærke i

Nakken efter „Jærvepilen". Roskatten skjød i Struben;
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derfor findes Mærket efter „Røskatpileir i Roden af

Barken. Musen skjød i Klovaabningen ; derfor rindes

dens Mærke, „Musepilen", imellem begge Kløverne.

Øglen skjød i Endetarmen; derfor rindes dens Mærke,

„Øglepilen", i Enden af Tarmen. Hvidræven skjød i

Øreroden; derfor findes der paa Bagsiden af Øret et

ganske lidet Ben, som kaldes „Hvidrævpilen". Ormen

skjød i Tarmefedtet; derfor findes der mellem Fedtet

og Tarmen et Mærke, som kaldes „Ormepilen". Pad-

den skjød i Hjertefedtet; derfor findes der mellem

Hjertefedtet og Hjertet en liden Brusk, som kaldes

„Paddepilen'\ Saa slagtede de alle Rensdyrene.

„Nu gaar jeg lien for at skylle Gorren af Ren-

maverne,"- sagde Ræven og tog Maverne med sig bag

en Sten. Ret som det er, saa begynder han at skrige

og hyle, som om Nogen havde faaet Tag i ham og

vikle tåge Livet af ham. Da Rovdyrene hørte Ræven

hyle saa stygt, bleve de bange og fløi afsted hver til

sin Kant. Kun Røskatten og Musen bleve igjen. Nu
havde da Ræven alt Kjødet for sin egen Mund og

skulde til at koge. Men da han vel varbegyndt, kom
der en Fjeldlap, netop den samme, som han havde

narret.

„Hvad bestiller du her?" spørger Lappen; „hvor-

for løi du for mig og solgte mig brændte Ben, og

hvorfor har du slagtet alle Rensdyrene V"

„Kjære Bror," klynkede Ræven, „tro ikke, at det

er mig, som har gjort det, Selskabet mit slagtede dem!"

I det samme fik Lappen Øie paa Røskatten og Musen,

som snege sig omkring mellem Stenene, aldeles glin-

sende af Fedt om Snuderne. Saa greb han Trækro-

gen, hvori Gryden hang, og slog efter Røskatten, men
tral" den blot i Halespidsen, og derfor blev blot Hale-
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spidsen sort. Men Musen traf han med en Brand slig,

at den blev sort over hele Kroppen. Ræven selv sprang

tilskovs og kom frem til Bredden af en Elv, hvor en

Maud just holdt paa at sætte istand en Elvebaad.

„Gid jeg ogsaa havde en Baad, som jeg holdt paa

at sætte istand!" siger Ræven.

„Aa, hold op med slig uvettig Snak!" siger Man-
den, .,ellers tager jeg og kaster dig ud i Elven!"

„Gid jeg ogsaa havde en Baad, som jeg holdt paa

at sætte istand!" siger Ræven igjen. Saa tog Manden
og kastede ham ud i Elven. Ræven kravlede op paa

en Sten og begyndte at raabe:

„Kommer, Fiske, og sætter mig over paa Stranden!"

Saa kom Fiskene. Først kom Gjedden. „Nei, paa din

flade Ryg sætter jeg mig ikke!" sagde Ræven. Saa

kom Laken. „Nei, paa dit slimede Skind sætter jeg

mig ikke!" Saa kom Harren. „Nei,- paa din Pukkel-

ryg sætter jeg mig ikke!" Saa kom Aborren. "Nei,

paa din taggede Ryg sætter jeg mig ikke!" Saa kom
Roen. ..Saa du ogsaa er her, men heller ikke du

duer!" Saa kom Ørreten. ,,Saa du ogsaa er her, men
heller ikke du duer!" Saa kom Laxen. „Naa, ja du

kan gaa an," sagde Ræven; „men kom lidt nærmere

hid, saa jeg ikke væder Fodderne mine!" I det Samme,

Laxen lagde sig med Siden ind mod Stenen, greb Ræ-

ven den i Nakken, kastede den paa Land, gjorde op

Ild og satte den paa et Stegespid. Da Ilden flammede

rigtigt op, begyndte det at knage og sprage i Fiske-

skimlet.

,,Nu kommer der Folk igjen!" sagde Ræven; han

troede, det var Forgrene, der knagede under Fodderne

paa Folk, som kom gaaende. Men i det Samme ka-

stede han Øiet paa Laxen. .,Aa, det er jo min lille
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Fisk, som det sprager i!" Tog saa og slog Laxen mod

en Sten, saa Fedtet spradede op i Øinene hans. Saa

forbrændte han sine Ørne. Saa drog han afsted iblinde.

Først traf han paa Birken og spnrgte Birken:

.,Har du et Par smaa Øine tilovers?"

.,Xei, jeg har ingen Øine tilovers!'' svarede Birken.

Saa kom han til Furuen og søgte at faa Øine til-

laans af Furuen:

..Har du et Par Øine tilovers?" spurgte Ræven.

..Xei, jeg har ingen Øine!" svarede Furuen.

Saa kom han til Aspen.

.,Har du et Par smaa Øine tilovers?"

„Ja, det har jeg nok," svarede Aspen, .,men jeg

laaner dem ikke bort paa lang Tid; en liden Stund

kan du nok sagtens faa dem tillaans!"

.,Jeg behøver dem ikke længe!" svarede Ræven,

„bag Haugen der har jeg et Par andre Øine!"

Saa fik han Øinene, og i det Samme sprang han

afsted og raabte

:

„Fra Slægt til Slægt har jeg faaet Aspens Øine!"

Deraf kommer det, at Aspen har ligesom brændte

Øine, fordi den byttede med Ræven.

Aspen blev forbitret og slog efter Ræven, men
naaede blot Halespidsen, og derfor blev blot Hale-

spidsen hvid.

2. Laxen og Aborren.

(Fra Tanen.)

En Lax svømmede engang tidligt om Vaaren op

igjennem Tanaelven, strax efter at Isen var gaaet løs.

Da den var kommen langt, langt op igjennem Elven,
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slog den sig endelig til Ro under en stor Fos og valgte

sig ud en bekvem Plads, hvor den kunde gyde sin

Rogn, naar den Tid kom. Men, medens den stod der

under Fossen, kom en Dag en Sø-Abor eller Rødfisk

op til den.

„Hvad er du for en Fisk?'- spurgte Laxen.

„Aa, jeg er en nok saa vakker, rød Fisk jeg, en

Halvbroder af Ferskvandsaborren", svarede Rødfisken,

„og mine Finner ere saa hvasse somSynaale !" I det

samme stak den til Laxen, saa han øieblikkelig for til

Siden.

„Hvad vil du her oppe i Ferskvandet, du, som

ikke har det mindste Fedt paa dig?" spurgte Laxen.

..Jeg har mere Fedt i mit Hoved." svarede Rød-

fisken, ..end mangen Fjeldlap har Gods i sit Stabur!

Vil du svømme ikap med mig?"

Laxen gad forst ikke engang svare paa Rødfiskens

Opfordring; thi Laxen vidste meget vel det, at den

selv var den sprækeste af alle Fiske til at svømme op

igjennem Elvefossene. Men Rødfisken lod ham ikke

være i Fred. Ret som det var, stak den igjen til ham
med sine hvasse Finner og spurgte: ,, Vil du svømme
ikap med mig?"

„Saa lod da Laxen sig glide lidt nedover, for at

faa godt Tilsprang, og derpaa for den i Vei op igjen-

nem Fossen. Men i det Samme bedRødfisken sig fast

i Laxens Hale. Da Laxen var kommen op i den øverste

Fosseskavlen og hovedkuls braavendte nedover igjen,

raabte Rødfisken, som hang i Halen:

„Se, nu er jeg høiere end du, og du kommer her

og vil svømme ikap med mig, jeg, som Folk sjelden

faar fat i, men du, du staar her og lader dig fange af

enhver gammel Kjærriug!"
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3. De vilde og- de tamme Dyr.

(Fra Koutokæino.

)

Der var engang en Præst, som skulde gifte sig.

Saa sendte han Bud omkring og indbød til Bryllups alle

Markens vilde Dyr: Bjørnen, Ulven, Jærven, Ræven, Hvid-

ræven, Hesten, Koen, Gjeden, Faaret og Rensdyret.

Først drog Bjørnen afsted. Paa Veien mødte han en Gut.

„Hvor-skal du hen?" spurgte Gutten.

„ Jeg skal til Bryllups hos Præsten!" svarede Bjørnen.

„Reis ikke did!" sagde Gutten, „du har saa ud-

mærket Pels, at Folk vil faa Lyst paa den, dræbe

dig og flåa dig!" Bjørnen gjorde, som Gutten raadede

ham. Han vendte om og gik tilskovs igjen. Saa kom
Ulven.

„Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

„Jeg skal til Bryllups hos Præsten!" svarede Ulven.

„Reis ikke did!" sagde Gutten. ,.Du har saa vak-

kert Skind, at du aldrig kommer levende derfra igjen!"

Ulven gjorde som Bjørnen. Den vendte om og gik

tilskovs igjen. Saa kom Jærven.

„Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

„Til Bryllups hos Præsten!"

„Reis ikke did!" sagde Gutten. „Du har saaud-

mærket Skind, at, kommer du forst did, saa sætte de

dig fast, og du slipper aldrig derfra igjen!"

„Aa, jeg er stærk nok til at slippe ud igjen, naar

jeg vil," mente Jærven; hanvidste, at han baade kunde

gnave sig ind i Hus og udafHus igjen, men alligevel,

— ogsaa han gjorde, som Gutten raadede ham. Saa

kom Ræven.

„Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

„Til Bryllups hos Præsten!"

Laotiske Evenlvr. «
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..Vogt dig!" sagde (nitten. ..Du har saa kostbart

Skind, at Folk strax vil tåge Livet af dig og flåa dig!"

Ræven var ikke sen om at luske hjem igjen.

Saa kom Hvidræven.

.,Hvor skal du hen V" spurgte Gutten.

..Til Bryllups hos Præsten!"

„Aa, din Stakkel, hvad vil du gjøre der? Kommer
du did, æde Hundene dig op!" Hvidræven blev hanne

og vendte om igjen. Men saa kom Hesten.-

..Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

..Til Bryllups hos Præsten!- svaiede Hesten.

„Reis ikke did!" sagde Gutten. ..Kommer du did.

du, som er saa stauk, saa sætte de dig til Arheide, og

du slipper aldrig fri igjen!"

„Aa, Ingen orker at holde mig," sagde Hesten : Jeg
river mig los, naar jeg selv vil!" Saa gik han, udeu

at bryde sin om. hvad Gutten sagde; men, da han kom
did, hvor Brylluppet skulde være, blev han bunden og

gjort til Trældyr. Saa kom Koen.

.,Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

..Til Bryllups hos Præsten!"

„Drag ikke did," sagde Gutten. ..du har saa me-

get Mælk, saa godt Skind og saa godt Kjød, at, kom-

mer du did. saa binde de dig. og du slipper aldrig

fri igjen". Men Koen agtede heller ikke paa, hvad

Gutten sagde, ok derfor ,uik det den, som det gik He-

sten. De bleve begge gjorte til Husdyr og slåp aldrig

mere fri igjen. Saa kom Gjeden, og heller ikke den

vikle hore paa Guttens Raad. Derfor gik det ikke åen

bedre end Hesten og Koen. Saa kom Faaret, men,

skjønt (hitten fraraadede det at reise til Bryllups, fordi

det havde baade vakker Did og udmærket Kjød, saa

hjalp det dog ikke. Faaret var dumt nok til at gaa
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derhen og kom aldrig mere tilbage igjen. Til Slutning

kom ogsaa Rensdyret.

.,Hvor skal du hen?" spurgte Gutten.

..Jeg skal i Gjæstebud hos Præsten!" svarede Renen.

„Aa, du Daare," sagde Gutten, „kommer du did,

vil Folk synes saa godt om dig, at de beholde dig,

du, som baade er stærk og hurtigere end noget vinge-

løst Dyr!" „Ja, jeg er stærk, og jeg er rask," svarede

Renen; „det nytter ikke at binde mig, jeg slipper nok

fri igjen, naar jeg vil!" Saagikden, men det gik ikke

den bedre end de forrige, ogsaa den blev bunden og

tæmmet og gjort til Trældyr.

Saaledes gik det til, at nogle Dyr ere vedblevne at

være vilde og fri, og at andre ere blevne tamme; de Første

vare lydige og hørte paa fornuftige Raad; de Sidste vare

egenraadige og ulydige, og derfor gik det dem, som det

gaar Alle, der ikke ville følge velmente Raad.

il.

Gieddegæ§-galggo, Haccis-ædne og Njavis-ædne.

I en hel Del lappiske Eventyr spille nogle over-

naturlige Kvindevæsener en meget vigtig Rolle. De-

res Navne ere Gieddagæs-galggo eller Gieddegæs-

akko, HacciS-ædne eller Haccecan-nieidda og Nja-

vis-ædne eller Njavicån-nieidda. Den Første af disse

skildres altid som et velvilligt Væsen. Det er en

meget gammel, klog Kone, som kjender til Alt, hvad

der foregaar paa Jorden, og ved Raad for Alt. Hun
spiller aldeles samme Rolle i de lappiske Eventyr,

som .,Leski-akka", (Enke-Hustruen), i de karel-

ske. Ligesom denne, var ogsaa hun engang gift, men
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efter Mandens Død buede hun ganske alene. Hun op-

holder sig paa Grænsen af den dyrkede Mark og Ud-

marken. Deraf har hun sit Navn : < .i i e d d e-g æ §-g a 1 g go,

(Eng-Ende-Kjærring). Naar Helten i Eventyret er i

Knibe eller iTvivl. henvender han sig altid til Giedde-

gæs-galggo for at faa Raad. Maaske er hun ingen

Anden end Mader-akka, (Mythol. § 20). Haccis-ædne

er derimod et ildesindet, stygt og listigt Trold af en

Kvinde, som ved alle Slags Kneb søger at tilsnige sig

andre skikkelige Kvinders Plads. Hun svarer saaledes

aldeles til Einnernes „Syojataiv Fraadsersken. Nja-

vis-ædne var godmodig og vakker, men enfoldig oglod

sig derfor let narre af Hacciå-ædne.

4. HacciS-ædne.

(Fra Skjæivo.)

Der var engang to forældreløse Børn, en Gut og

en Pige. De byggede sig et Hus langt ude i Øde-

marken og levede der, saa godt ile kunde. Saa hændte

det. at Kongssønnen engang kom did. Da han hk se

Pigen, blev han saa forelsket i hende, at han ikke

vilde reise igjen. Endelig kom der Bud fra Kongs-

gaarden, og saa maatte han da tilbage til sin Fa-

Slot. Men. da Aaret var omme. fødte Pigen

et Barn. Da Kongssønnen hk dette at vide. saa

sendte han Bud. at baade Eroder og Søster skulde

komme til ham i Kongsgaarden. Men. for at kom-

me til Kongsgaarden, maatte de reise tilses. Saa

lagede da Gutten Baaden istand. og saa reiste de

afsted. Da de havde reist en Stund, kom Haecis-

ædne springende ned til stranden, raabte efter dem

og tiggede og bad dem om at maatte faa folge med
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som Tjenestepige. Søsteren vikle ikke. „Hvorforkaa

du ikke tåge hende med dig som Tjenestepige?"

mente Gutten, og endelig saa fik hun da Lov til at

komme med i Baaden. Søsteren sad i Forenden,

Broderen i Bagskotten, og Haccis-ædne i Midten af

Baaden. Saaledes kunde hun godt høre Alt, hvad Bro-

der og Søster sagde til hverandre, medens de selv der-

imod ikke godt kunde høre hinanden. Da de havde

roet baade langt og længe, hegyndte de endelig at

nærme sig til Kongsgaarden.

„Nu faar du tåge paa de bedste Klæderne dine,"

sagde Gutten til Søsteren; „nu har vi ikke langt igjen

til Kongsgaarden!"

„Hvad er det, min Broder siger?" spurgte Søsteren.

„Hvad din Broder siger!" svarede Haccis-ædne,

„han siger, at du skal tåge paa dig dine bedste Klæ-

der og springe i Havet, saa bliver du til enGuldand!"

Søsteren holdt op at ro og begyndte at klæde sig paa.

Da de havde roet en Stund, siger Broderen igjen:

„Skynd dig nu, Søster, med at tåge paa dig dine

bedste Klæder; nu er vi ganske nær ved Kongsgaarden !"

„Hvad er det, min Broder siger?" spurgte Søsteren.

..Din Broder," svarede Haccisædne, „siger, at du

skal tåge dine bedste Klæder paa dig og springe i

Havet, saa bliver du til en Guldand, og saa vil Kongs-

sønnen synes endnu bedre om' dig end før!"

Søsteren saa gjorde. Broderen vilde redde hende,

men, før han kunde naa hende, forvandledes hun til en

Guldand og svømmede sin Vei. Haccis-ædne greb strax

Barnet og lagde det til sit Bryst og begyndte at give

det Die. Da de kom til Stranden, hvor Kongsgaarden

laa, saa kom Folk ned for at tåge imod dem og førte
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Haccis-ædne og Barnet op i Kongsgaarden til Kongs-

sønnen. Broderen turde Intet sige, men næste Dag
tog han Barnet, bar det ned til Strandbredden og be-

gyndte at raabe

:

Oabbaram-aj, Kjære Søster,

Boade gaddai! Kom til Stranden!

Mannat cierro, Baimet græder,

Gussat mækko, Koen brøler,

Boacfe gaddai! Kom til Stranden!

Strax kom Gnldanden svømmende lige ind til Stran-

den, og, da Gutten strakte Barnet ben tilden, forvand-

ledes den igjen til hans Søster, og hun tog Barnet

og gav det Die. Da hun havde givet det at die,

rakte hun det igjen til Broderen, men, da ban i det

Samme vilde gribe fat i Søsteren, forvandledes linn

igjen til en And og svømmede ud paa Havet. Saa gik

Gutten op igjen med Barnet og tænkte paa Veien over,

hvorledes ban skulde bære sig ad med at faa sin Sø-

ster igjen. Han vidste da ikke noget Bedre, end at

gaa til Gieddegæs-galggo for at spørge bende om Raad.

Hun gav barn det Raad, at ban skulde gjøre sig en slig

Klædning, at to Mand kunde tåge den paa sig og dog

se ud, som om det bare var en Mand. Saa skulde de

igjen gaa til Stranden med Barnet og raabe: „Kjære

Søster, kom til Stranden, Barnet græder, Koen brøler,

kom til Stranden!" Gutten gjorde, som Gieddegæs*

galggo raadcde barn. Da Søsteren gav Barnet tilbage

til Broderen, greb den anden Mand, som hun ikke havde

seet, bende om Livet og boldt bende fast. Men nær

havde hun sluppet løs igjen. Hun forvandledes imel-

lem Hænderne paa ham snart til en liden Orm,

snart til en Myg, snart til et Stykke Tang, snart til
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en Padde; men han slåp ikke Tag, han holdt fast i,

kvad det end var, han havde mellem Hænderne, og

endelig blev hun til Menneske igjen. Saa vikle de

have hende med sig op til Kongsgaarden, men did

vikle hun ikke gaa, hvormeget de end søgte at over-

tale hende, førend Haccis-ædne var brændt og alle Spor

efter hende aftvættede med Svovl, Ild og Vand. Saa

lavede Kongssønnen istand en stor, dyb Grav og fyldte

den med Tjære og tændte Ild paa den. Derpaa indbød

han Haccis-ædne til at spadsere med hen for at se

paa Ilden. Saa gik de derhen. Medens de spadserede

omkring den, listede Kongssønnen sig til at komme
bag om Haccis-ædne og putlede hende udiTjæregraven.

Der brændte hun op. Saa gik Kongssønnen tilbage

igjen, tog sin første Kjæreste til Hustru og holdt

Bryllup; og saa reiste jeg derfra, og ved ikke Noget

om, hvordan det senere er gaaet.

5. HacciS-ædne og Njavis-ædne.

(Fra Alten.)

Haccis-ædne og Njavis-ædne vare Naboer.

Saa fik de hver sit Barn, Haccis-ædne en Datter og

Njavis-ædne en Søn. En Dag sagde Haccis-ædne

til Njavis-ædne: ' „Kom, saa gaar vi ud for at plukke

Multer! Den, som først faar sin Æmberfuld, skal have

Gutten, den, som taber, skal beholde Pigebarnet!"

Haccis-ædne vikle gjerne komme i Besiddelse af

Gutten, da hun vidste, at han med Tiden vikle blive

Jæger og saaledes godt vikle kunne ernære hende paa

hendes gamle Dage. Njavis-ædne havde, som rimeligt
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var. ingen Lyst til at gaa ind paa denne Handel, men,

hvordan det nu var eller ikke, saa fik Haccis-ædne

hende dog omsider forledet til at gaa ind paa Vædde-
maalet. Saa tog de liver sin Æmber og drog af-

sted for at plukke Multer. Men Haccis-ædne pas-

sede sit Snit, saa Njavis-ædne ikke saa det. Hun tog

Mose og Lyng og lagde paa Bunden al' Æmheren, og

saa plukkede hun Lær ovenpaa. Njavis-ædne rap-

pede sig. alt hvad hun kunde, med ut plukke; men det

hjalp ikke. Bedst som det var. raabte Haccis-ædne:

..Se her. nu er min Æmber fnld! Nu er Gutten min,

og Pigen tilhører dig!" Og dermed hlev det, Haccis-

ædne tog Gutten, og Njavis-ædne fik Pigebarnet, og

saa gik de hjem hver til Sit. Da (hitten voxte til,

blev lian en Hink Jæger. Han gik paa Vlldrenjagl og

skjød mange Dyr. og Haccis-ædne levede godt og vel

og manglede ingen Ting. Men Njavis-ædne og Pige-

barnet havde ikke Andet at koge Suppe paa end gamle

Skosaaler og Skindfiller. Hun angrede hver Dau paa,

at hun havde været saa letsindig at lade sig forlokke

til Væddemaalet med Hacci§-ædne. En Dag gjorde

Njavis-ædne og Datteren, som sædvanligt, Ild op for

at koge paa de gamle Skindfillerne og Skosaalerne.

Samme Dag var Gutten gaaet ud etter Vildren Da
det led ud paa Dagen, skjød han en Ken og flaaede

den. Kjødet grov han ned. men et Par fede Stykker tog

han med sig i Nisteskræppen. Paa Veien ned fra Fjel-

det blev han var, at der steg Røg op fra en Tue. Han
forundrede sig over, hvad det kunde være, og gik nær-

mere for at se elter. Da han kom derhen, listede han

sig til at kige ned igjennem Hullet, hvorfra Røgen

steg op, og saa nu, at der hang en Gryde paa Ilden

inde i en Jordhytte, og i Gryden var der bare gamle
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Skofiller. En ung Pige stod og passede Gryden og

saa af og til ned i den. Idet hun vendte sig bort, slåp

Gutten et Par fede Kjødbeter ned i Gryden. „Mor, Mor,

kom og se," sagde Pigen, „Gryden vor skyder Fedtl"

„ An, du snakker, som du har Vet til," sagde Kjærringen;

Jovist, gamle Skofiller skulde vel skyde Fedt! Nei,

Mor din, hun har det nok ledere end vi!"

Gutten horte godt, hvad de sagde, og forundrede sig

over, hvordan dette kunde hænge sammen. Han begyndte

at faa en Mistanke om, at det ikke var hans rette Moder,

som han var opfostret hos, og, jo længer han hørte

efter, des vissere blev han paa, at det var hans Moder,

som boede her. Saa fattede han den Beslutning at

gaa hjem og tåge af Dage sin gamle Stedmoder, som

han kunde skjønne maatte være en Troldkjærring. Da
han det havde gjort, gik han til sin rette Moder. Saa

tog de ogsaa Livet af Haccis-ædne-Datteren, og fra den

Tid af levede de baade godt og vel.

6. Cacce-haklek eller Havfolk.

(Fra Næsseby.)

En Mand havde to Sønner. Den ene var trætte-

kjær og slem til at bande, den anden var godmodig

og fredsommelig. Saa drog de ud paa Fiske. Da de

havde trukket Baaden fuld af Fisk, roede de til Stran-

den igjen og gjorde op Ild og kogte sig Kveldsmad.

Da de havde spist, lagde Faderen og den ældste Søn-

nen sig til Hvile, men den yngste var ikke søvnig.

Han gik for Moro Skyld og spadserede nordover langs

Stranden. Da saa han, at der kom en liden Baad.
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roende. Gutten satte sig paa en Sten for at vente og

se, hvem det vel kunde være, som kom roende der

ganske alene. Da Baadén kom nærmere, raabte det

op til Gutten:

„Hvad er det, du sidder der og ser efter?"

,,Aa, jeg vilde bare se, hvem som kom." sagde

Gutten. — I Baaden var der en gammel Kal.

„Kom ned i Baaden. Gutten min, saa skal vi reise

ud og fiske med Haandsnøre!" sagde Gamlingen.

(hitten sprang i Baaden. og de roede ud paa Fjor-

den. Men, da de havde roet omtrent midtfjords, kom
der slig tyk og tæt Skodde paa dem, at de ikke noget-

steds kunde se Land mere.

„Det bliver slig Tykskodde," sagde (nitten. ..at jeg

mener, vi ikke tinder tilbage til Stranden igjen!"

..A;t. vær ikke bange." sagde den Gamle, ..det har

ingen Nød!"

Da de havde roet et Stykke til. begyndte det at

klarne igjen. Taagen lettede si.u' op, omtrent saa høit

som 3 Favne, men der stod den tæt og tyk som et

Loftstag. Da de saa havde roet en Stund til. skim-

tede de langt borte Noget, som saa ud som en By.

,,Hvad er det for en By, den der borte?" spurgte Gutten.

„Det er vor By det." sagde Gamlingen. Da de naaede

frem til Stranden, kom Gamlingens Sønner ned til Fjæren

for at hjælpe til med at drage Baaden op. Gutten

begyndte at blive ængstelig; han kunde ikke skjønne,

hvor i al Verdens Rige han var kommen hen, han

kjendte hverken Land eller Strand eller Folket.

..Kom nu og følg med mig, saagaar vi op i Byen!"

sagde Gamlingen.

Gutten vilde nødig i Vei, men Gamlingen bad ham

saa vakkert, at ban tilslut maatte gaa med. Da de
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vare komne op, satte Manden Mati frem baatle til sig

og Gutten og bød ham spise. Gutten turtle ikke røre

No genting.

.,Bora, bora!" — Spis, spis! — sagde Kallen, „du

skal ikke have nogen Nød af det, du spiser her hos os,

vi er ikke slig vi, som de underjordiske Goveiter! x "

Saa spiste han. Da de havtle spist, vikle begge

Gamlingens Sønner ud paa Fiske.

,,Har du Lyst, kan du gjerne drage med dem ud

paa Fiske, du ogsaa," sagde den Gamle. Gutten saa

gjorde. Da de kom tilbage fra Soen, skulde de hen

og sælge Fisken paa en Handelsplads. Gutten vikle

ogsaa være med tikl, men den Gamle sagde til ham:

„Det er bedst, du bliver her, til mine Sønner kom-

mer tilbage igjen fra Handelen. Du skal nok faa din

Del du ogsaa, og du behøver ikke at være bange; du

skal ingen Nød have. Naar mine Sønner komme hjem

igjen, skal du komme tilbage til Dine ! Hvad vil du

have for din Del af Fisken, — Mel, Gryn eller Penge?"

,,Aa, jeg tager helst Penge jeg," sagde Gutten.

Da begge Sønnerne vare reiste afsted, gik Gutten op

igjen i Byen med Gamlingen.

„Har du Lyst," sagde Gamlingen, „saa kan du

gjerne gaa omkring i Byen og se dig om. Men skulde

du se nogen Ting, som du ikke skjønner, saa skal du

ikke spørge Nogen eller fortælle det til Andre end

mig. Jeg skal nok siden forklare det for dig." Saa

gik Gutten afstetl. Da han havtle spadseret omkring

en Stund, blev han var en hel Del Gjeder, som gik og

snusede og snappede Smaating hist ogher paa Gaartls-

tunene. Dernæst saa han ogsaa, at der hang Haandsnører

Folketroen siger nemlig, at, naar num nyder Noget af de Under

jordiskes Kost, slipper man ikke mere bort fra dem igjen.
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ned fra Skodden, som stod oventil lig et Tag i en

Stue. Bedst som det var. tog en afG.jederne i Krogen

paa et af Snørerne, og dermed saa for den op igjennem

Skodden og forsvandt. Gutten saa paa dette og und-

rede sig over, hvordan det hang sammen, men han

sagde ingen Ting. Ret som det var. saa saa han igjen

en Gjed bide paa en Krog og fare op igjennem Skodden,

ligesom den første. Nu syntes han dette var saa be-

synderlig rart, at han gik tilbage igjen til den gamle

Kallen for at faa Forklaring over Sagen. 1 det samme
kom ogsaa begge Sønnerne, som vare reiste til Han-

delspladsen for af sælge Fisk. og Gutten fik for sin

Andel 100 Spd. Saa tog Gamlingen Gutten med sig

i Baaden igjen, og de begav sig paa Tilbageveien. Un-

derveis spurgte Gutten: ..Hor, Bedstefar, hvad kunde

det være, at jeg saa Gjeder snuse mn paa Tunene Og

en og anden af dem bide paa Kroge af Fiskesnører,

som hang ned igjennem Skodden, og saa fare op igjen-

nem Luften?"

Saa begyndte den Gamle at forklare:

,,Haandsnorerne som du saa. tilkore dit Folk. og

Gjederne, som du saa. er deres Fisk. Dine Folk ligge

oppe paa Havet paa Fiske, og de tråk netop Fisk. da

du saa djederne bide paa Krogene. Gjederne ere

ikke Andet end Fisk. skjønner du. men de se nu saa

ud her nede hos os. \'i er Sø-Goveiter vi, og her er

vore Bosteder og Byer og Liv og Levnet og Alting."

Da de vare komne ud fra Stranden et Stykke, traf

de igjen paa den samme tatte Skodden, som kom over

dem paa Fdfarten, og, da de kom ud af den. oinede

*de atter Stranden saavidt. at Gutten kjendte sig igjen.

Gamlingen forte Gutten tilbage til det Sted, hvorfra

han havde tauet ham med sig. og til Slutning sagde han:
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„Dn skal ikke give din Broder nogen Del med dig

af Pengene, som du har faaet hos os, og du skal ikke

fortælle Nogenting til Andre end din Fader!"

Gamlingen vikle ikke unde den ældste Broder

Nogenting, fordi han var ondskabsfuld og bandede, og

Goveiterne have altid meget imod Folk, som ere for-

faldne til at bande.

7. Ulta-Pigen.

Der var engang to Gutter, som friede til samme
Pige. Da Vaaren kom, drog baade Pigen og Gutterne

sammen med en Del andre Folk ud til en 0, langt ude

ved Havkanten, for at drive Fiskeri. Paa Øen var der

nemlig bygget op Fiskerhytter, og Stedet havde fra gam-

mel Tid af Ord for at være en udmærket Fiskeplads.

Der opholdt de sig nu lige til Høsten. Pigen og begge

Gutterne hoede i samme Stue og tiskede i samme Baad.

Efterhaanden begyndte den ene af Gutterne at mærke,

at Pigen brød sig mindre om ham end om hans Kam-
merat. Herover blev han misundelig og lagde Ptaad

op med sig selv om, hvorledes han skulde faa ryddet

sin Medbeiler af Veien. Da de nu skulde reise, lagede

han det saa, at han, Pigen og hans Kammerat vare de

Sidste, som forlod Fiskepladsen. Da saa de ogsaa havde

bragt alle sine Sager ned i Baaden og stode nede ved

Stranden, færdige til at ro afsted, siger Gutten, som
Pigen ikke brød sig om, til sin Kammerat: „Aa, jeg

har glemt Kniven min igjen oppe i Stuen, spring op

og hent den for mig, saa er du snil!" Han saa gjorde,

uden at ane noget Foræderi, men han var ikke kom-



24 Lappiske Eventyr.

men langt, førend Kammeraten stødte Baaden fra

Land og roede afsted med Pigen. Saa stod han

da der igjen ganske alene og havde intet Andet at

bjerge sig med end Kniven, som Kammeraten havde

ladet ligge igjen. Han gjorde sig en Bue, og med
den skjød han Strandfugle, som han stegte paa

Ilden. Paa det Vis levede han til henimod Jul.

Juleaften drog han sammen en hel Del Ved og lagde

den op i en stor Stabel, strax udenfor Døren, for at

slippe tor at hente Ved i selve Juledagene. U<1 paa

Aftenen, da han var færdig med Vedstellet, sad han

udenfor Doren en Stund og saa længselsfuldt over til

Fastlandet. Pludselig faar han Øie paa en Baad, som

kommer roende ud imod Øen. Glad blev Gutten, da

han saa. at der kom Folk. Men, da Baaden kom nær-

mere, syntes han rigtignok. at den saa lidt rar ud, og,

da den naaede Land og Folkene gik op paa Stranden,

opdagede han snart, at det nok ikke var ..Albnia-

olbmuk." Folk af denne Verden eller rigtige Folk,

menUlta-Folk. Han krøb derfor bag Vedstabelen og

lagde sig i Skjul, saaledes at han useet kunde iagttage

dem. Saa gik de i Land allesammen. Et stort Folge

var det, og iblandt Kvindfolkene var der to unge Piger,

som baade vare vakre og vakkert klædte. Hver af

disse bar en Nistebomme iHaanden, da de gik opover

mod Stuen. Da de vel vare færdige med at bære alt

sit Tøi op i Stuen, kom begge Pigerne ud igjen for at

se sig om, og, ret som det var, fik de Øie paa Gutten,

som laa bag Vedstabelen. Forst blev de lidt bange

og vare nær paa at løbe sin Vei, men, da Gutten laa

stille, kom de nærmere, begyndte at fnise og le og

gjøre Løier med ham. (nitten havde en Knappe-

naal i det ene Trøieærme. Idet de nu sprang omkring
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ham og af og til nappede i ham, passede han engang

sit Snit og stak den ene i Haanden, saa him begyndte

at bløde. Him til atskrige og jamre sig herover. De,

som vare inde, kom farende ud for at se, hvad der

var paa Færde, og, da de saa Gutten, styrtede de

ind igjen. Hver tog i Hnj og Hast, hvad han kunde

faa fat i af det, som de havde med sig, og dermed for

de afsted. Væk var i et Øieblik Altsammen, baade

Folk, Tøi og Baad; kun et Nøgleknippe laa igjen inde

paa Bordet, Men Pigen, som Gutten hav^e stukket

tilblods, stod der alene igien; hun var magtstjaalen og

kunde ingen Vei komme.

„Xu faar du tåge mig til Hustru," sagde Pigen,

..siden du har stukket mig tilblods!"

..Aa ja, hvorfor ikke," svarede Gutten, "det skal

jeg gjerne gjøre, men hvorledes tror du, vi skulle kunne

leve her paa Øen Vinteren over?"

„Dermed har det ingen Nød," mente Pigen, „naar

du bare vil love at tåge mig til Hustru; du faar rige

Skyldfolk!"

Gutten lovede det, og saa levede de da sammen
paa Øen til Vaaren, da der atter kom Folk ud, med
hvem de slåp over til Fastlandet.

..Hvor skal vi nu flytte hen'?" spurgte Pigen Gutten.

..Det ved ikke jeg," sagde Gutten, „men hvad mener du

om det?" Pigen mente, at hun skulde have mest Lyst til at

bosætte sig paa et Sted, hvor hendes Forældre boede,

..om du saa vil," lagde hun til. „Hvorfor ikke!" sva-

rede Gutten, og saa reiste de derhen og søgte sig ud

en bekvem Boplads.

„Nu faar du selv inaale ud Pladsen til Huset,"

sagde Konen hans, „du kan gjøre den stor eller liden,

som du selv vil!" Gutten maalte.
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Da de om Aftenen lagde sig, sagde Pigen: ..Der-

som du i Nat skulde, høre Nogét, medens vi ligge og

sove, saa maa du ikke staa op, heller ikke maa du

se efter, livad det er!"

Om Natten hørte han, hvorledes det murede, tøm-

rede, nuggede og hamrede, men han rørte sig ikke.

Om Morgenen, da han og Konen stode op og saa sig

om, saa stod Huset der fuldt færdigt i alle Dele, haade

med Tag og med Tun, med Traak og med Tærskel.

..Nu faar du maale ud Plads til Fjøset," sagde

Konen næste Dag. ..men gjør ikke den Pladsen altfor

stor, heller ikke for liden!" Gutten maalte. Om Natten

hørte han igjen, at det tømrede, huggede og ham-

rede. Om Morgenen stod Fjøset der fuldt færdigt, med
Daas og med Bøtter og Klaver, men Kjør var der ikke.

Nu bad hun ham at maale ud Stabursplads, og den kunde

han gjøre saa stor. han selv vilde. Da ogsaå Staburet

var færdigt, opfordrede hun ham til at reise hen til

hendes Forældre. Did reiste de da og blev der, saa-

længe de havde Lyst. Men, da de skulde reise igjen,

sagde Konen hans: ..Naar vi har sagt Farvel og skal

gaa, saa pas dig Og faa Lenene med dig overDortaT-

skelen, saa fort du kan!-' Gutten saa gjorde, ognetop

i det Samme, han steg over Tærskelen, kastede Pigens

Fader en stor Hammer efter ham. Havde han ikke

været saa rap, som han var, men standset bare et lidet

Øieblik, saa havde Far hendes slaaet hegge Benene

af ham. Da de vare komne et Stykke paa Vei hjem-

over, sagde Pigen:

,.Nu maa du ikke se dig tilbage, i hvad du end

hoier eller fornemmer, førend du er kommen i Hus!"

Gutten lovede det, men da han var kommen lige til

Husdøren, kunde han ikke hare sig henger, men vendte
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sig om. Netop Halvparten af en stor Buskap, som

Svigerforældrene havde sendt efter dem, var kommen
indenfor Gjærdet, den anden Halvpart stod udenfor,

og væk vare alle, som stode udenfor, i samme Øieblik.

Saa giftede de sig for Præsten og fik Børn og levede

lykkeligt og vel. Det Eneste, som Manclen ikke syntes

om, var, at Konen undertiden forsvandt, uden at det

var ham muligt at skjønne, hvor hun blev af. En Dag
beklagede han sig herover.

..Kjære Husbond," sagde Konen, som holdt af Han-

den sin, „dersom du ikke synes om, at jeg somme Tider

er borte, saa slaa bare en Spiger i Dørtærskelen, saa

slipper jeg hverken ud eller ind, medmindre du vil!"

8. Pigen fra Havet.

(Fra Lebesby.

)

En Bondemand havde en Søn. Saa reiste Sønnen

ud paa Vandring og kom en Dag til en Bugt af Havet, hvor

Stranden bestod af den fineste Sand, og hvor Våndet

var ganske klart, langt ud over Sandbunden. Gutten

satte sig i Skovkanten og tog frem Nisten sin. Ret som
det var, kom der tre unge Piger op paa Strandbredden,

og han kunde ikke skjønne Andet, end at de kom lige op

fra Havet. Pigerne gik op paa Grønsværet og tog sine

Klæder af sig. To af dem lagde sine Klæder paa samme
Plads, men den tredie lagde sine lidt afsides, for sig

selv. Da de havde tåget Klæderne af sig, gik de igjen

ud i Søen for at bade sig. De vadede hid, og de vadede

did, legede og spasede, pladskede og sloge med Hæn-
derne i Våndet. Da de havde leget og badet sig, gik

de igjen op paa Stranden og tog sine Klæder paa sig.

Lappiske Eventyr. &
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Saa gik de ned til Havbredden igjen og forsvandt

lige saa pludseligt, som de kom. Da de vare for-

sviindne, gik ogsaa Gutten sin Vei, men næste Dag
kom han igjen for at se, om Pigerne vilde komme nok

en Gang. Da han kom hen til Sandbugten, satte han

sig paa et sligt Sted, at han derfra godt kunde se

Pigerne ganske nær ved, uden at de kunde se ham.

Han havde ikke siddet længe, for han saa de tre Pi-

ger igjen komme op fra Havet. De gik op p*aa Strand-

bredden og tog sine Klæder af sig. og. ligesom første

Gang, var der ogsaa nu en af dem, som lagde sine Klæ-

der noget afsides. Saa gik de nd i Soen igjen og ba-

dede sig. Da de havde badet sig, gik de op og tog

Klæderne paa sig og forsvandt igjen i Havet, hvorfra

de vare komne. Gutten gik ogsaa sin Vei. Men tre-

die Dag kom han igjen og tænkte ved sig selv, at, der-

som han endnu en Gang fik se de samme Piger, saa

skulde han skjule de Klæder, som den ene lagde af-

sides. Saa gik han hen igjen til Pladsen, hvorfra han

før havde iagttaget dem. Efter en Stunds Forløb kom

de ogsaa ganske rigtigt alle tre og gjorde som før. De

gik op paa Stranden, tog Klæderne af sig, og en af

dem lagde sine afsides. Derpaa gik de i Soen og ba-

dede sig. Medens de nu holdt paa at lege og bade

sig, sneg (nitten sig hen for at se paa Klæderne. Han

saa da, at de Klæder, som den ene lagde afsides, vare

langt vakrere end de andre, og disse tog han da med
sig og skjulte dem. Da Pigerne vare færdige med lad-

ningen, kom de igjen op paa Stranden, og de to fandt

sine Klæder, som de havde lagt paa samme Sted. De

iførte sig disse og forsvandt i Havet igjen, men den

tredie fandt ingen Klæder. Fortvivlet herover, løb hun

hid og did og raabte:
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.,Er du en Maud, du, som har tåget mine Klæder,

saa lover jeg at skaffe dig den til Kjæreste, som du

aller helst vil have!"

„Er du en Pige, du, som har skjult mine Klæder,

saa lover jeg at skaffe dig den til Brudgom, som du

aller helst vil have!"

Saa raabte Gutten:

„Du faar ikke Klæderne dine, forend du selv lo-

ver at blive min Hustru!"

Pigen græd og jamrede sig og svarede Gutten, at

det ikke gik an

:

„Jeg kan ikke leve her, hvor jeg ikke er født til

Verden, og du kan ikke leve der, hvorfra jeg er kommen!"

Men Gutten mente, at det nok kunde gaa an, og

saa talte han saa længe med hende og bad hende saa

vakkert, at hun tilsidst maatte give efter og love at blive

hans Hustru, men det var baade med Sorg og Graad, at hun

gav sit Samtykke. Da de vare blevne enige, reiste Gutten

tilbage til sine Forældre med Pigen og lod hende døbe og

give et kristent Navn. Saa giftede de sig for Præsten og

levede nogle Aar sammen og tik en Søu. Da Gutten

var bleven saa gammel, at han kunde gaa, fulgte han

en Dag med sin Fader hen i et Udhus. I Udhuset

stod der en Kiste, hvori der laa Noget, som Faderen

havde Brug for. Men først tog han op nogle Klæder,

som laa ovenpaa, og lagde dem tilside. Gutten, som
stod der og saa paa, syntes, at det var rare og vakre Klæ-

der, og spurgte Faderen, hvem der eiede dem. Fade-

ren gav ikke Gutten noget Svar herpaa, men lagde

Klæderne paa sin Plads igjen. Dagen efter drogMan-

den ud i Marken. Medens Moderen og Gutten vare

alene hjemme, fortalte Gutten, at han havde seet No-

get, som var saa vakkert, og som saa ud som Klædes-
3*
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plag, da han var med Far sin henne i Udhuset. Mo-

deren tog strax Gutten med sig derhen og bad ham
syne hende, hvor det Rare laa. Da hun aabnede Ki-

sten, saa hun strax, at det netop var de Klæder,

som hun havde havt paa, da hun kom fra Havet. Saa

tog hun dem, og da hun kom ind i Stuen igjen, klædte

hun sig om, og gik tilhavs og drog did, hvorfra hun

var kommen. Da Manden kom hjem og ikke saa sin

Kone nogetsteds, spurgte han Gutten:

„Hvor er Mor din henne?"

..Mor," sagde Gutten, „Mor er gaaet tilhavs!"

Da skjønte Manden, at hun maatte have fundet

sine Havfru-Klæder, som han havde gjemt i Kisten, og

at hun var reist did, hvorfra hun var kommen. Man-

den blev. bedrøvet ogvidste ikke, hvad han skulde gjøre.

Endelig saa gik han til Gieddegæ.s-galggo og fortalte

hende, hvad der var skeet.

„Har du Børn'.-"
-

spurgte Gieddegæs-galggo.

...Fa." svarede Manden. w et eneste!"

..Saa vær ikke bedrøvet længer," svarede Giedde-

gæs-galggo; „hun kommer nok tilbage igjen. Tre Gange

indfinder hun sig igjen i dit Hus. Men, naar hun har

været der tre Gange og gaar igjen, saa kommer hun

aldrig mere tilbage. Inat kommer hun første Gang.

Naar du har lagt dig i Sengen og hører hende komme,

saa maa du ikke røre dig, men anstille dig, som om
du sov. Hun sætter sig da ned hos Gutten og klap-

per og kjæler for ham en Stund. Næste Nat kommer
hun igjen og gjør ligedan. Naar det lider ud paa

Kvelden tredie Nat, saa lag dig istand et Skjul i Kro-

gen ved Døren. Sengen skal du rede saaledes, at det

ser ud, som om du laa og sov der. Men selv gaar du

hen og sajtter dig i Skjul bagom Døren. Naar hun
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tredie Gang kommer, dvæler hun længst, og, idet hun

saa vil gaa sin Vei igjen, skal du gribe hende om
Livet og holde hende fast med alle de Kræfter, du

har, og tale kjærligt til hende og forsøge at over-

tale hende. Naar hun saa giver efter og ikke længer

forsøger paa at rive sig løs, saa før hende hen til

Sengen og læg Eder sammen. Men strax Søvnen er

kommen over hende, maa du staa sagte op og gaa ud

og se til at finde det Klædebon, som hun havde over

sig, da hun kom fra Havet. Det ligger bag Husvæggen.

Det bringer du til mig; jeg skal gjemme det, saa

det aldrig mere skal sees af noget Menneskes Øie

her paa Jorden". Altsammen gik det saaledes, som

Gieddegæs-galggo havde sagt, Da Moderen havde væ-

ret to Gange hos sit Barn, og det lakkede ud paa

Aftenen den tredie Dag, gjorde Manden, som Giedde-

gæs-galggo havde befalet. Lampen holdt endnu paa at

brænde, da hørte han Noget komme; det aabnede sagte

Døren og kom md, og han gjenkj endte sin Kone. Hun gik

langsomt hen over Gulvet til det Sted, hvor Gutten laa og

sov. Der satte hun sig ned ogbegyndte at kjæle ogklappe

Gutten. Da hun saa var færdig hermed og vikle gaa igjen

og var kommen midt paa Gulvet, greb Manden hende og

holdt hende fast og talte kjærligt til hende med alle

de overtalende Ord, han vidste, iudtil hun omsider blev

rolig og ikke længer forsøgte paa at rive sig løs. Saa

førte han hende hen til Sengen og de lagde sig sam-

men. Hustruen faldt strax i en tung Søvn, og Manden

lod hende ligge, gik ud og søgte og fandt det Klæde-

bon, som hun havde lagt fra sig udenfor. Det tog han

og bragte hen til Gieddegæs-galggo, som sagde: „Dette

Klædebon skal jeg gjemme, saaledes at intet Menneske-

Øie mere skal se det." Saa gik Manden tilbage og
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lagde sig ved sin Hustrus Side, og fra den Tid levede

de lykkeligt alle sine Dage. Alt lykkedes for dem, og

deres Skyldfolk i Havet bragte dem Alt, livad de behø-

vede og ønskede, op fra Havsens Bund.

9. Rauo-a eller Draugen.
(Fra Næsseby.)

Uer var en Mand, som aldrig kunde have sin Baad

i Fred for Draugen. Hvordan han stelte sig eller ikke .

enten han satte Baaden i Stranden eller i Nøstet, saa

var der om Natten altid Nogen, som rumsterede med"

Åarer, Tofter og Tiljer og gjorde al Slags Ugagn.

.,Hvad i al Verden skal jeg gjøre for at have Baaden

min i Fred?" spurgte han sig selv. Saa besluttede

han at hegge sig paa Lur. Til den Ende gik han en

Kveldstund ned til Baaden i Stranden og lagde for-

skjellige Slags ufysne Ting paa Tofterne. Derpaa

skjulte han sig under Forstavnen. Da han havde siddet

der en liden Stund, saa hørte han, at der kom No-

get skramlende i Stranden, akkurat som om det var

ham selv, der kom gaaende i sine store Fiskestøvler.

Saa var det Draugen, og Draugen steg ind i Baaden

og satte sig paa Bagtoften og skulde bære sig ad,

ligesom en Høvedsmand pleier at gjøre. ,.Hu, hu,"

sagde Draugen, „det er ufint her, her gaar det ikke

an at sidde!" Saa flyttede den sig til Mellemtoften,

tog Aarene og begyndte at ro, men, da den havde

roet en liden Stund, udbrød den igjen: „Hu, hu. hei-

er ogsaa ufint!" Saa flyttede den sig til Forstavnen,

satte sig paaFortoften og skulde være Halskarl. Men

galt var det der ogsaa. „Hu, hu," sagde den, „her

er ogsaa ufint!" „Det er fint nok for mig!" sagde
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Manden i det Samme, reiste sig op og slog til Drau-

gen med Kleppen midt imellem begge Skuldrene slig,

at han som en tom Skindkufte drev over Bagstav-

nen og ned i Søen. Næste Morgen gik Manden ned

i Fjæren for at se, om der var noget Mærke eiter

Draugen, men lian fandt ikke Andet end et lidet Ben

af et enkelt Led af en Menneskefinger. Draugen havde

faaet sin Bekomst, og siden den Tid hverken saa eller

hørte han Noget til den.

10. Avfruva eller Havfruen.

(Fra Næsseby.)

To Brødre gik engang en maaneklar Aften ned til

Strandbredden for at sidde paa Lur efter en Ræv, sum

pleiede at gaa langs Stranden for at tinde Fisk. Som
de sad der, kom der en Havfrue op af Havet og satte

sig paa en Sten, et Stykke ud fra Stranden. Den yng-

ste af Brødrene lavede sig til at skyde paa Havfruen,

men den ældste advarede ham og sagde: „Skyd ikke, det

kunde gaa os ilde, om du skyder!" Imidlertid sad

Havfruen paa Stenen, løste op sit lange Haar og kjæm-

mede det, Atter vikle den yngste til at skyde, men
den ældste fraraadede ham det:

„Hvad er det, du tænker paa, kan du ikke lade

hende i Fred; hun gjør os jo Ingenting, hvorfor skal

du saa skyde paa hende?"

Men den yngste brød sig alligevel ikke om, hvad

den ældste sagde, han spændte Hanen og lagde Bøsse-

kolben til Kinden. Da den ældste saa dette, raabte

han ud til Havfruen:

„Vogt dig, Havfrue, ellers gaar det dig ilde!" I

samme Øieblik hoppede Havfruen i Søen, men kom op
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igjen et Stykke længer borte og raabte til den ældste

Broder, som vilde hende vel:

„Kommer du hid igjen i Morgen paa denne Tid, saa

skal du ikke angre det!" Saa gik begge Brødrene hjem.

Men næste Aften gik den ældste ned igjen alene og

satte sig der, hvor han havde siddet forrige Aften.

Han havde ikke siddet længe, før der kom en Sortræv,

og den skjød han. Strax efter kom ogsaa Havfruen

op af Havet og satte sig paa samme Sten igjen og

raabte til Gutten, at han skulde komme ud til hende.

.,Du behøver ikke at være bange", Lagde hun til. „jeg

skal intet Ondt gjøre dig!"

Gutten vadede ud til Havfruen.

..Sæt dig nu paa Ryggen, min." sagde Havfruen,

,.og stik Næse og Mund ind under mit Haar, at du

ikke skal kvæles, naar jeg forer dig ned gjennem Ha-

vets Dyb til min Faders Bopæl!" Gutten saa gjorde.

Saa dukkede Havfruen med Gutten ned i Havet, og, da

de kom ned paa Havbunden, tog hun en Dræg og gav

den til Gutten og sagde:

..Naar vi kommer til min Fars Hus, saa vil Far

min prøve, hvor stærk du er. men han er blind, og

derfor skal du ikke hilse paa ham med Haanden, men

du skal række frem Dræggen!"

Saa kom de til det sted. hvor Havfruen boede, og

der var ikke Vand. hellerikke var det mørkt der, men

det var ligesaa lyst der som oppe i Dagen, og Våndet stod

ovenover dem som Tåget i et Loft. Da Gutten rakte

frem Dræggen og sagde Goddag, greb Havfruens Fa-

der saa haardt i den, at Tinderne hoiede sig hver til

sin Kant, Saa gav de Gutten en hel Slump Solvpenge,

og dertil føiede Havfruen selv endnu et stort Guldbæ-

ger, som engang havde staaet paa en Konges Bord.
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Saa reiste de tilbage igjen paa samme Maade, som de

kom, men for Gutten saa det ud, som det var Glas

Altsammen, og Havfruen førte ham tilbage til samme

Sted, hvorfra hun havde tåget ham med sig.

Gutten blev en velholden Mand og havde altid

Lykken med sig paa Søen; men den yngste, som vikle

skyde Havfruen, visnede hen som et ormstukkent Træ.

Hvad han gjorde, og hvad han tog sig til, saa gik det galt;

aldrig mere var der nogen Velsignelse i hans Gjerning.

11. Saivvo-Fisk.

(Se Mytliol. § '29.)

(Fra sv. Lapmark. Efter L Læstadins.)

To Lapper droge engang afsted til nogle Fjeldsøer

for at fiske med Not. Den ene var gammel og troede

paa de Underjordiskes eller Saivvo-Folkets Tilværelse

og underbare Magt til at kunne trolde bort Fisken i

Saivvo-Vand; den anden var ung og troede Intet, men
gjorde bare Nar af den Gamles hedenske Overtro. Nu
hændte det, at Fangsten for disse to blev ganske ma-

ger i de profane Vand, som ikke vare Saivvo-Vand.

Den Gamle ytrede, at han nok vidste om et Vand, hvor

der sikkert nok var fuldt op af Fisk, men mente tilligé,

at det ikke lønnede Umagen at fare did, da Kamme-
raten rimeligvis ikke kunde holde Munden. „Aa," mente

denne, „kommer det alene an paa det, saa skal jeg

nok holde mig saa tyst, at der hverken skal høres

Knyt eller Kny af mig!" Gamlingen lod sig overtale,

og saa bar det da afsted til Saivvo-Vandet. Noten

kastedes ud. De begyndte at drage, og det vartyde-

ligt at se, allerede førend Noten kom tillands, at der

var en Mængde Fisk i den. Men, da Notarmen kom
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noget nærmere, brød den Anden med Forsæt sit Taus-

hedsløfte og ytrede et Ord. Vips forsvandt Fisken af

Noten, og, da de hk den paa Land, fandtes der ikke

en eneste Stjert i den.

„Aa ja," sagde Gamlingen fortørnet, ..det var nok

det, jeg kunde tro. at du ikke kunde holde Mnnden din!"

og vikle strax fare derfra. Men den Anden, som
endnn en Gang vikle forsøge, om der var Noget i den

Gamles Overtro, overtalte ham til at gjøre nok et

Kast og lovede ubetinget Tanshed. Nu holdt han sit

Lotte, lige indtil de fikTag i Armene paa Noten. Han
troede nu, at det var aldeles umuligt, at den Fisk.

som var inde i Noten, kunde undslippe, og lod derfor

igjen et Ord falde. Men den Gamle skulde have Let.

Noten kom tom i Land. Nu mente den Gamle, at det

var aldeles faafængt at holde paa længer der i Saivvo

med en Kammerat, som umuligt kunde holde Slarven.

Men alligevel lod han sig dog elter indstændig An-

modning og hoitidelig Forsikring overtale til at gjøre

et tredie Forsøg. Nu ytredes ikke et eneste Ord. før-

end Noten var hel og holden i Land. Den var fu hl

af stor og fed Fisk. og fra den .Stund af maatte ogsaa

den unge Notkammerat indrømme, at Fisken i Saivvo-

Vand ikke taaler noget Slags Frat.

12. Kadnihak.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstadius.)

. Kadnihak ere et Slags underjordiske Væsener,

som undertiden vise sig for Folk. — i rode Kheder, med
langt Haar. der naar lige til Midjen og ligner grønt

Lin. De have. ligesom Lapperne, Rensdyr og Hunde
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m. m. Baade Sproget, Sangen og Klædedragten er

lappisk. Man har endogsaa lært sig enkelte af deres

Sange, som kaldes Kadniha-vuolle.

For omtrent 70—80 4ar siden hændte det. at en

hel Del Fjeldlapper havde opslaaet sine Telte ikke

langt fra Kvikjok i Luleå Lapmark. Det var paa den

Tid, da der holdtes Thing og Marked i Jokmok. Da

nu alle ældre Personer vare dragne afsted til Mar-

kedspladsen, slog den tilbageværende Ungdom sig løs

med al Slags Leg og Kommers paa en liden Indsø i

Nærheden af Teltpladsen. En' gammel Lappekvinde,

som var bleven tilbage, og som vidste om, at Kadni-

hak eller Indvaanerne i Bjerget ligeoverfor Teltpladsen

ikke taalte saadant Uvæsen, advarede Ungdommen,

men forgjæves. Nu blev det Aften, og Alle gik til

Hvile. Men neppe var der bleven tyst i Lappernes

Telte, førend Kadnihak begyndte at gjøre Allarm.

Skrammel af Bjælder, Raab af Folk, Hundeglam og

Gny af Renhjorder, som satte sig i Bevægelse, hørtes

i Nærheden. Det lignede aldeles et stort Flyttetog af

Lapper med sine Rensdyrhj order. Lappernes egne

Hunde rusede ud af Teltene og begyndte at tu de, hyle

og gjø. Forskrækkelse og Forfærdelse greb All.e i

Teltene. Den gamle Lappekvinde reiste sig da op af

Sengen og tittede ud igjennemTeltdøren. Der fik hun

se den underjordiske Horden komme farende ret imod

Teltene. Der var ingen Tid at spilde. Hun svøbte

sig strax ind i en Skindfæld og gik saa den underjor-

diske Horde imøde og begyndte at dagtinge med dem.

Hun lovede Bod og Bedring paa den støiende Ung-

doms Vegne. Med stor Møie fik hun tilslut bevæget

Kadnihak til at vende om og afvendte saaledes Faren
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for at blive nedtrampet. Men tyst blev det fra den

Dag, og Ungdommen holdt sig rolig, saalænge de holdt

til der paa Stedet.

13. Troldkjærringen og Jes.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstadius.)

En gammel Lap var engang paa Ikornjagt og for-

vildede sig saaledes, at han ikke kunde finde hjem igjen.

Endelig kum han frem til en gammel Hytte, der stod paa

en liden aaben Plads i Skoven. Der gik han ind for

at kvare sig Natten over. Han gjorde op Ild og be-

gyndte at ko.ue Noget af Dagsfangsten i en liden Kjedel,

som han havde med sig. Pludselig traadte en Trold-

kjærring ind i stuen og spurgte:

..Ihad hedder du?"

,.Jeg hedder Jes," (d: selv), svarede Lappen, men
i det Samme tog han en Slev fuld af kogende Sod og

slog lige i Flabben paa Troldet. Hun til at skrige og

jamre sig og raabe:

„Je.s mu boldi, Jes mn ho Id i!" o: ,,Selv mig

brændte^ Selv mig brændte \

u

,,Har du selv brændt dig, faar du selv svide der-

for!" svarede det fra nærmeste Bjerg, fra Troldkjærrin-

gens Kammerater. Paa denne Maade blev Lappen for den

Gang kvit Troldkjærringen, men, idet hun gik, sagde hun:

..Selv mig kjendte, og Selv mig brændte, og Selv

skal faa sove adAare!" (o: til næste Aar). Liter endt

Maaltid lagde Lappen sig til Hvile, men om Morge-

nen, da han vaagnede ogbegyndte at grave i Madsæk-

ken sin. fandt han den aldeles fuld af Mug og Skimmel

og forraadnede Madsmuler. Han kunde ikke begribe,
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hvorledes dette var gaaet til, men, da han endelig

fandt frem til Folk, fik han vide, at han havde været

borte et helt Aar.

14. Goveiter-Pige.

(Fra Næsseby.)

Der var engang en Mand, som havde en Søn, og

Sønnen havde sit Natteleie for sig selv i en Stue, hvor

ingen Andre laa. En Nat, som Gutten laai Halvsøvne,

kom der to Goveiter-Piger ind til ham. De vare iførte

hvide Vadmel&kufter og havde skarlagenrøde Huer

paa Hovedet, smukke Haarbaand omkring „1 a gj o" eller

Huepullen og brogede Tørklæder med Fryndser baade

om Halsen og paa Skuldrene. Men, skjønt de vare

klædte som Lappepiger, saa Gutten dog alligevel snart,

at det ikke kunde være rigtige Folk, men at det var

Goveiter-Piger. Den ene af dem nærmede sig mere

og mere henimod Sengen.

„Gaa ikke saa nær, Sødskendebarn," sagde den

anden, „det kunde gaa dig ilde!"

Men den første gik alligevel endnu nærmere hen

til Sengen. Da hun var nær nok, greb Gutten hende

over Haandledet og holdt hende fast, medens han med
den anden Haand stak hende tilblods med en Knap-

penaal. Hendes Veninde sprang paa Dør og forsvandt.

men hun, som var stukken tilblods, kunde ingen Vei

komme.

„Se her, hvad du har gjort!" sagde hun til Gutten

og viste paa Haanden, hvoraf der dryppede Blod.

„Aa, det har ingen Nød!" mente Gutten og for-

søgte at stille hende tilfreds, saa godt han kunde.
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Næste Morgen gik han til sine Forældre og for-

talte dem, at han havde fanget en Goveiter-Pige, og at

hun var henne i Stuen hans. Moderen lavede Mad istand

og gav ham med til Pigen. Selv gik hun bagefter og kige-

de ind imellem en Sprække i Doren for at se, hvorledes

hun saa ud. Derpaa gik ogsaa hun ind. hilste paa

Goveiter-Pigen og kyssede hende. Saa tog hun et

stort Slør og tildækkede Pigens Ansigt, for at Folk

ikke skulde se paa hende, forend hun havde været hos

Præsten og var bleven viet til Gutten.

Dagen efter gik de til Præsten. ..Hvem er den

Pige. du vil gifte dig med?" spurgte Præsten. ,.Det

er en Goveiter-Pige!" svarede Gutten. ..Goveiter-Pige!"

sagde Præsten, ..hvorledes hk du fat i hende?" Gutten

fortalte, hvorledes det var gaaet til. Saa døbte Præsten

hende og gav hende Navn, men fraraadede butten at

ægte hende: „Tag heller en anden Pige afrigtige Folk!"

sagde Præsten, „og overlad denne til os!" Han saa,

at hun havde et kostbart Sølvbælte om Livet og var

vakker. Men ..nei." mente (nitten. ..jeg bytter hende

ikke hort. om jeg saa fik selve Præstedatteren!" „Naa,"

sagde Præsten, „naaf du endelig vil gifte dig med

hende, saa faar jeg i <>uds Navn vie der da!" Saa

hrudeviede han dem Og gav dem Sakramentet.

Gutten begyndte jiu at raadslaa med Konen om,

hvor de skulde hosættc sig. og hvorledes de skulde

ernære sig.

..Det har ingen Nød med os." sagde Konen. ..du

har rig Svigerfader og rige Svogre!" Om Natten bragte

Goveiter-Pigens Brødre Bjælker og Bord og byggede

op en stor. vakker Stue med Vinduer og Altinu. Siden

bragte de Gjeder. Sauer og Kjør.

..Du maa aldrig nogensinde," sagde Konen. „bande
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Kreaturene eller skjænde paa dem eller slaa dem.

Gjør du det, saa forsvinde de. Heller ikke trænge

vi at slide og slæbe for Kreaturene vore. Skyldfolket

dit sørger nok for dem!"

Buskapen trivedes, blev talligere og talrigere, og

Alt gik godt. Saa fik de ogsaa Børn og levede lykke-

lig! og længe, og aldrig manglede nogenTing.

15. Goveiter.

(Fra Næsseby.)

Der var engang en Mand, som en Vinter boede paa

et Sted, hvor han aldrig fik Ro for Goveiterne eller

de Underjordiske. Hau havde nemlig, udenatvide det,

bygget sin Gamme lige over det Sted, hvor de boede.

Da Vaaren kom, rev han derfor Gammen ned og satte

den op igjen paa et andet Sted, ved Bredden af

en P^lv. Da han vel var færdig dermed, byggede han

sig et Stængsel i Elven for at fange Lax. Dagen efter,

atStængselet var opsat, drog han afsted igjen for at se

til det. Medens han stagede Baaden op igjennem Elven,

hørte hanNogen .,joige," (synge), paa den anden Side

Elven, incle i Skoven, og i Sangen takkede man ham,

saavidt han kunde høre, fordi han havde flyttet Gam-

men sin. Forresten lagde han ikke synderlig Mærke
til Joigingen, da han troecle, at det var en af hans

Bekjendte, som gik der og sang. Da han kom til

Stængselet, fandt han en stor Lax i det,, og med den i

Baaden lod han det gaa nedover igjen med Strømmen

til Landingsstedet lige nedenfor Gammen. Laxen lagde

han paa en Sten, nede ved Strandbredden. Selv gik

han op til Gammen og sagde til Kjærringen: „Idag



42 Lappiske Eventyr.

skal du faa fersk Fisk til Middag!" „Det var bra det!"

mente Kjærringen, men, da Manden igjen kom ned til

Elvebredden med et Traug til at salte Laxen i, var

Laxen væk. Han op igjen til Kjærringen og fortalte,

at han ikke mere kunde finde Laxen. „Aa, du er en

Tul," sagde Kjærringen, „er du nubleven blind ogsaaV"

Saa gik de begge afsted for at lede efter Laxen, men
væk var den, og væk blev den. Næste Dag drog Kjær-

ringen afsted med Manden for at se tilLaxestængselet,

og, da de Kavde et lidet Barn, tog de ogsaa det med
sig. Nede ved Stranden satte Moderen Barnet fra sig

ved den Stenen, hvorfra Laxen var forsvunden Dagen

forud. Da de havde sat ud Baaden, gik Kjærringen

op igjen for at tåge Barnet, men, da hun kom hen til

det, hørte hun, at der var Noget, som skramlede i Bar-

nets Skjød. Hun saa nærmere efter og opdagede, at

Barnet havde faaet fat i tiere blanke Sølvdalere, som

det legede med. „Hvor i al Verden har du faaet

dem fra V" spurgte Moderen. Barnet kunde ikke

snakke saameget, at det kunde svare ordentlig, men

begyndte at grave i Mulden ved Siden af sig. Mode-

ren skjønte da, at Barnet niaatte have fundet dem lige

ved Siden af sig, og begyndte at lede efter tiere. Saa

raabte hun paa Manden, og de væltede om Stenen, bvor-

paa Laxen havde ligget, og under den fandt de endnu

to Sølvspecier. Om Aftenen, da de havde lagt sig og

vare sovnede, syntes de i Drømme, at der kom en

gammel Kal ind til dem og takkede, fordi de havde

flyttet Gammen. „Fisken din," sagde han, „har vi

tåget, men Betaling bar du faaet, og lev nu vel og i

Fred alle dine Dane !"
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16. Bædnag-njudne.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstadius.)

Ligesom Nordmændene og Svenskerne have For-

tællinger om et Væsen, som de kalde Trynetyrk eller

Himdetyrk, saaledes have ogsaa Lapperne og Finnerne

Fortællinger om lignende Væsener. Lapperne kalde

disse Uhyrer: Bædnag-njudne, Hunde-Næse, og Fin-

nerne : K o ir an-k u o n al ain e n, der har samme Betydning.

Disse Uhyrer vare Mennesker, hvis Næse var formet som

en Hnndenæse, saaledes at de som Hunden kunde veire

Mennesker paa langt Hold og følge Sporet efter dem.

De vare ikke blot forfærdeligt store og stygge, men
de havde heller ikke mere end et Øie, der sad midt

i Panden. Bædnag-njudne spiste Mennesker, og det

var følgelig meget farligt at komme ud for ham.

En Lappepige for engang vikl og kom til Bædnag-

njudnes Bopæl. Manden selv var ikke hjemme. Kjær-

ringen hans derimod var hjemme. Lappepigen var

liden, ussel og forfrossen og saa saa bange ud, at

Kjærringen syntes det var Synd, at Bædnag-njudne

skulde æde hende op, naar han kom hjem. Saa tog

hun og skjulte hende under Stakken sin. Da Bædnag-

njudne kom hjem, begyndte han strax at veire og snuse

og sagde til Kjærringen: „Her lugter Folk!" Kjær-

ringen foregav forskjellige Ting for at indbilde ham,

at det ikke var saa, men, da hun ikke længer turde

have Pigen hos sig, slåp hun hende uform ærket ud

og bad hende flygte, saa fort hun kunde. Imidlertid

holdt Bædnag-njudne paa at snuse allesteds omkring

i Huset. Men, da han ikke fandt Noget, gik han uden-

l.appiske Eventyr. "±
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for, og nu vårede det ikke længe, førend ban kom paa

Sporet. Da Pigen mærkede, at Bædnag-njudne var

efter hende, hoppede hun i Forskrækkelsen ned fra

en Bro og gjemte sig under Broen. Paa den Maade

tabte Bædnag-njudne Sporet, og Pigen blev frelst.

Jetanas eller Jetanis.

Lapperne have mange Fortællinger om et forfær-

deligt stort Uhyre i Menneskeskikkelse, som de kalde

Jetanas eller Jetanis. Efter Beskrivelsen er Jetanas

samme Væsen som Finnernes Jatuni og Skandinavernes

Jætte eller Rise. Ligesom i det sydlige Skandinavien,

saaledes viser man ogsaa i Lapmarkerne endnu uhyre

store, løse Stene, som skulle være slyngede afsted af

Jætter fra langt borte liggende Fjelde. Ligesaa antages

enkelte Fjeldtoppe, der have faaet nogen Lighed med

en Menneskefigur, at være forstenede .hetter. I Torneå

Lapmark have flere Steder endnu beholdt sit Jetanis

Navn. Saaledes har man Jetanis cielgge, Jætteryggen,

og Jetanis janka, Jættemvren, m. fl. Omtrent en Mil

nedenfor Karasuando tindes en stor Helle, som skyder

ud i Elven og ser ud som en Stenbro. Denne Helle

skal være lagt der af en Jætte. som vilde gjøre sig-

en Bro over Elven, og deraf har Stedet faaet sit Navn

Jatuni nivå. Jættestryget, samt Jatuni suando.

Jættelonen.

De saakaldte Jættegryder eller større og mindre

af Våndet dannede Huller i Bjerghamre findes ogsaa i

Lapmarkerne. Men disse antages ikke at hidrore fra

Jætter eller at være benyttede af Jætter. De kaldes
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K a d n i h a b a s a t am g a r r e , de Underj ordiskes eller

Bjergfruernes Vaskefad.

Ganander mener, at Finnernes Kal ev an pojat,

Kalevas Sønner, have været afJætteslægt. Sædvanlige

Mennesker kunne de heller ikke have været, naar en

Kalevas Datter kunde tåge Hest og Karl tilligemed

Plogen i sit Forklæde og spørge sin Moder: „Hvad

er dette for en Tordivel, som jeg fandt ude paa Marken,

og som holdt paa at rode i Jorden V" I Størrelse og

Styrke maa de saaledes omtrent have været jævngode

med Folketroens Jætte, der med Lethed tager en Lap

imellem sine Fingre og putter ham i sin Vestelomme.

17. Jætten, som havde skjult sit Liv i etHønseæg.

(Fra Utsjok.)

En Kone havde en Mand, som i syv Aar havde ligget

i Krig med en Jætte. Jætten syntes godt om Konen
og vilde tåge Manden af Dage, for selv at faa Konen
til Hustru. Efter syv Aars Forløb rykkedes det endelig

Jætten at dræbe Manden. Men Manden og Konen
havde en Søn. Da Sønnen voxte til, tænkte han paa,

hvorledes han skulde tåge Hævn over Jætten, som
havde dræbt hans Fader og tåget Moderen til Hustru.

Men Gutten kunde ikke faa Livet af Jætten. Alt, hvad

han gjorde, og Alt, hvad han forsøgte, det hjalp ikke.

Det var akkurat, som om der slet ikke fandtes noget

Liv i Jætten.

,,Kjære Moder," sagde Gutten en Dag, „du har vel

ikke faaet Noget at vide om, hvor Jætten har skjult

sit Liv?" Moderen vidste Intet derom, men lovede at

4*
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udfritte Jætten, og en Dag, da han var i godt Lune,

spurgte hun ham ogsaa om, hvor hans Liv var henne.

„Hvorfor spørger du om det?" svarede Jætten. „ Jo,''

mente Konen, „dersom du eller jeg kommer i nogen

Slags Nød eller Fare, saa er det jo trøsteligt at vide,

at dit Liv er vel forvaret!" Jætten, som ikke anede

Uraad, fortalte nu Konen om sit Liv og sagde:

„Ude paa et hrændende Hav er der en 0, paa

Øen er der en Tønde, i Tønden en Sau, i Sauen en

Høne, i Hønen et Æg, og i det Ægget er mit Liv!"

Næste Dag kom Gutten til sin Moder og spurgte:

„Kjære Moder, har du nu faaetNoget at vide om, hvor

Jætten har skjult sit Liv?" „Ja, min kjære Søn," sva-

rede Moderen, „nu har jeg faaet Kundskah om Jættens

Liv. Han har fortalt, at hans Liv tindes gjemt langt

herfra. „Ude paa et hrændende Hav er der en 0, paa

Øen er der en Tønde, i Tønden en Sau, i Sauen en

Høne, i Hønen etÆg, og i det Ægget er Jættens Liv."

„Saa maa jeg," sagde Sønnen, ..leie mig Tjenere, med
hvem jeg kan drage hen over det hrændende Hav!"

Saa leiede han en Bjørn og en Ulv og en Høg og en

Yinmer l
, og saa drog han afsted. Selv gik han midt

ud i Branden og satte sig ind under et Jerntelt, og

Høgen og Ymmeren tog han ligeledes til sig ind un-

der Teltet, for at de ikke skulde forbrændes; men Bjør-

nen og Ulven satte han til at ro. Deraf kommer det,

at Bjørnen har sortbrune Haar, og at Ulven har sort-

brune Flekker paa Haarene; thi begge have de gjort

en Reise over et hrændende Hav, hvis Bølger vare som

Ildsluer.

Saa kom de til Øen, hvor Jættens Liv skulde vaie.

Da de vare komne op paa Øen oghavde fundet Tønden,

1 En stor Safugl.
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slog Bjørnen med Forlabben til den, saa at Bunden

drev ind. Ud af Tønclen sprang en Sau. Men Ulven

satte efter Sauen, greb Sauen i Baglaaret og rev den

i Stykker. Ud af Sauen fløi en Høne. Høgen efter Hønen,

slog Kløerne i Hønen og rev den i Stykker. I Hø-

nen var der et Æg, og Ægget faldt i Havet og sank.

Saa fløi Ymmeren ud og dukkede efter Ægget. Første

Gang, den dukkede ned, blev den længe borte, men, da

den ikke holdt ud at være længer under Våndet i Et,

uden at aande, saa kom den op paa Våndets Overflade

igjen for at puste. Da den havde pustet lidt, dukkede

den igjen ned anden Gang og blev nu længer borte

end første Gang, men fandt alligevel ikke Ægget. Saa

dukkede den tredie Gang og blev endnu længer borte

end de to foregaaende Gange, og nu fandt den Ægget

paa Havets Bund. Saa tog den Ægget og kom op

paa Våndet igjen. Da Gutten saa, at Ymmeren havde

Ægget i sit Næb, blev ban meget glad. Ymmeren
bragte Ægget til Gutten, og Gutten drog sammen Ved

og gjorde op et stort Baal paa Øen. Saa lagde han

Ægget midt i Baalet, foråt det skulde brænde op.

Da Baalet var kommet rigtig i Brand, vendte han til-

bage igjen. Han havde nu opnaaet, hvad han var reist

ud efter. Strax han kom tilbage til Stranden, hvorfra

han var reist ud, sprang han op til Huset, og nu saa

han, at Jætten holdt paa at brænde op, ligesom Ægget
paa Øen. Moderen blev ogsaa meget glad, da hun saa,

at Sønnen kom i god Behold tilbage fra sin farlige

Reise og skjønte, at han havde faaet Bugt med Jæt-

tens Liv. „Stor Tak skal du have, kjære Søn, fordi

du har vundet Seir over Jættens Liv!" Endnu val-

der lidt Liv i Jætten, medens Moder og Søn talede

sammen. „Jeg Daare," udbrød Jætten, „som skulde
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lade mig forlede til at fortælle den gamle, ondskabs-

fuldé Kvinde om mit Liv!" Saa gret) Jætten sit Su-

gerør eller det Jernrør, hvormed han pleiede at suge

Blodet afFolk, og det havde Kjærringen lagt med den

ene Ende ind i Ildmørjen i Peisen. Saa slugte han i

sig Gløder og Aske og Ild, og saa forbrændte han ind-

vendig og udvendig, og Alt det af hans Legeme, som
kunde forbrænde, det fortæredes af Ilden. Saa sluk-

nede Ilden, og med Ilden sluknede Jættens Liv.

18. Jætten og Veslegutten.

(Fra Hammerfest.)

En liden Gut gjætede Sauerne. Saa kom der en

Jætte og vikle have ham til sin Dreng. Gutten lovede

det. „Naar du har drevet Sauerne hjem, skal du tinde

mig her!'' sagde Jætten. Da Gutten havde drevet

Sauerne hjem og kom tilbage, fandt han ganske rigtigt

Jætten der, og saa droge de afsted til Jættens Hjem.

Paa Veien kom Jætten ihu. at han burde tåge med sig

lidt Tørved til at koge Kveldsmaden med. Saa fandt

de en Dirk.

„Denne tænker jeg. vi tager!" mente Jætten.

.,Den er noget liden den!" mente Gutten. Saa

gik de et lidet Stykke videre og fandt en Eg, som

Vinden havde blæst overende.

„Denne tænker jeg, vi tager!" sagde Gutten.

„Den er noget stor den!" mente Jætten.

..Aa, hær du i Toppen, saa skal jeg selv bære Rod-

enden!" sagde Gutten og gav sig til at tælje paa et

Par lange, spidse Træpinder.

,,Hvad vil du med Pinderne;?" spurgte Jætten.
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„Stikke dem i Øinene paa dig, dersom du ser dig

tilbage!" sagde Gutten. Da Jætten tog i Topenden og

begyndte at drage, satte Gutten sig paa Rodenden.

Jætten vovede ikke at se sig tilbage. Da de vare

komne et Stykke frem, siger Jætten: „Aa, haa, det

var tungt!" „Aa, Stakkar," sagde Gutten, „jeg er ikke

det mindste træt jeg." Saa drog de videre, og, da de

begyndte at nærme sig til Stedet, bvor Jætten boede,

siger Gutten til Jætten: „Du skal ikke kaste Træet i

Marken, førend jeg siger dig til, saa skal vi kaste det paa

en Gang!" Da de kom frem, kastede Jætten Træet af

Skulderen, stønnede og sagde: „Aa,haa, det var tungt!"

Da de skulde gaa ind i Stuen, sagde Jætten til Gutten

:

„Nu vil jeg sige dig en Ting, min Gut, og det er,

at du aldrig maa gaa hen i Svalen der og heller ikke

hen i den Skjaaen der!"

Men Jætten var ikke før kommen ind i Stuen, før

Gutten løb hen i Svalen, og i Svalen var der en Hest.

Saa siger Hesten: ,.Ved du, hvad Husbond giver dig

til Arbeide imorgen?" „Nei, det ved jeg ikke!" sva-

rede Gutten. „Han befaler dig at sætte ud Baaden,

og da skal du sige: „Dersom jeg skal sætte ud Baaden,

saa tager jeg vist saa haardt i den, at Alting gaar i

Knas." Saa blev det Morgen. Jætten satte sig til at spise

Frokost og sagde til Gutten : „Gaa ogsætud Baaden!"

„Skal jeg sætte ud Baaden din," sagde Gutten,

„saa gaar det nok i Knas altsammen!"

„Aa, jeg skal sætte den ud selv!" sagde Jætten.

Saa satte han ud Baaden, og saa skulde de da ro ud

paa Fjorden foråt fiske. „Sætdignutil at ro!" sagde

Jætten.

„Skal jeg til at ro," sagde Gutten, „saa gaar nok

snart Aarene dine i Knas!" Aarene vare af Jern.
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...Va. jeg skal ro selv!"

Saa roede de et lidet Stykke, saa siger Jætten:

,,Her er mit Hyse-Med!"

.,Tvi," sagde Gutten, ..har du ikke likere Med end

det?" Saa roede de igjen et lidet Stykke, saa siger

Jætten

:

..Hei- er mit Torske-Med !"

„TVi," sagde Gutten igjen, „har du ikke likere Med
end det?" Saa roede de igjen et lidet Stykke, saa

siger Jætten:

.,Her er mit Hval-Med, sæt dig nu til at fiske I"

(Hitten tog Fiskegreierne og begyndte at se paa dem.

„Hvorfor .daner du saa paa Redskaben min?"

spurgte Jætten.

..Saa dette er Redskaben din
!' ; sagde Gutten, ..skal

jeg til at fiske med slige Greier, saa gaar det nok i

Filler altsammen !"

..Aa. jeg skal fiske selv!'' sagde Jætten. Saa be-

gyndte bau at fiske, og saa fik han Tvebedt og drog

to Hvalfiske op med en Gang. Med dem roede de til

Stranden, og, da de kom til Stranden, tog Jætten en

Hvalfisk i hverHaand. bandt dem sammen ved Haterne

og hængte dem op paa Fiskehjellen til Tørring.

..(raa og gjør op Ild!" siger Jætten til Gutten.

„Skal jeg blæse op Ild," svarede Gutten, ..saa

kommer jeg til at blæse Tåget af Huset dit!"

„Aa, jeg skal selv gjøre op Ild," siger Jætten.

Men, da Jætten begyndte at blæse op Ild, føg Gutten

som en Fjær op under Tåget og drev baade hid og

did, alt eftersom Jætten pustede paa Ilden. Jætten skje-

lede efter Gutten, som for omkring oppe under Tåget.

.,Hvad bestiller du deroppe. Gut?" spurgte Jætten.

..Aa. jeg røsker Xæver til Ilden vor!" svarede Gutten

og drattede ned igjen.
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„Jeg mener Gutten er slig, at han kan flyve og-

saa!" sagde Jætten ved sig selv. Saa kogte de Middags-

mad, og, da de havde kogt og spist, lagde Jætten sig

til at sove paa Maden. Men Gutten sprang ud i Sva-

len til Hesten.

„Gaa nu hen i Skjaaen," sagde Hesten, „og slaa

ihjel Koen og skjær Hjertet tværs over, i to Stykker,

for, ser du, Jættens Liv er skjult i Koens Hjerte. Naar

du det har gjort, skal du gaaind igjen og se efter, om
Jætten er begyndt at blive klein af sig. Saa gaar du

igjen hen i Skjaaen, og saa skal du tåge og hakke

Hjertet i smaa, smaa Stykker. Naar du det har gjort,

skal du gaa ind igjen og tåge hans Bøsse, hans Sværd,

som hænger paa Væggen, samt et Stykke Svovl, Flint

og en Kam, og saa skal du komme hid til mig og

slippe mig løs; saa reise vi vor Vei." Alt, hvad

Hesten sagde, det gjorde Gutten, og da han gik ind

for at se efter, hvordan det var med Jætten, saa

laa Jætten overende midt paa Gulvet. Død var han

i samme Øieblik, som Gutten nuggede Koens Hjerte

i Stykker. Saa tog han Bøssen, Sværdet, et Stykke

Svovl, en Flint og en Kam og gik til Hesten. Saa

løste han Hesten, satte sig paa Hestens Ryg, og saa

bar det afsted. Da de havde reist baade langt og

længe, næsten en hel Dagsreise, begyndte Jætten at

komme tillive igjen, og da han mærkede, at Hesten

var forsvunden og Gutten med, saa satte han afsted

efter dem. Saa siger Hesten til Veslegutten:

„Gulakgo, oainakgo maidege?" Hører du,

eller ser du Nogenting?

.,Im gula, imge oaine maidege!" Jeg hverken

hører eller ser Nogenting! svarede Gutten. Saa reiste

de igjen et godt Stykke Vei. Atter spørger Hesten:
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«Hører du, eller ser du Nogenting?"

„Jeg hører ligesom et Vihdstød fare hen under

Himmelen!" svarede Gutten.

„Saa er Jætten eiter os!" sagde Hesten, ..kast

Svovlstykket bag dig og ønsk, at deraf maa blive en slig

Indsø, at .lutten hverken kan komme over den eller

forbi den!" Gutten saa gjorde, og strax var der en

stor Indsø bag dem. Da Jætten kom til Indsøen,

ønskede han:

„Gid min store Øse var her, saa skulde jeg drikke

op dette som Ingenting!" Saa vendte han tilbage for

at hente Storøsen sin. og da han igjen kom til Ind-

søen. dråk han op Altsammen. Saa siger han til

Øsen sin:

..Lig nu du her. til jeg kommer tilbage igjen!'- I

det Samme kom der flyvende en liden Fugl og siger:

„Bi, bi, dersom du hegger Øsen din igjen her. saa

tager jeg og hakker den i Stykker og bærer den t il—

skovs!"

„Aa, din lille Fillefugl," sagde Jætten, „dersom

jeg tik fat i dig, skulde jeg hugge Hovedet af dig; før

skal jeg bære Øsen min hjem igjen, før jeg skal unde

dig den!" Saa bar han Øsen sin hjem igjen og lagde

paany i Vei.

„Hører du, eller ser du Nogenting?" spørger He-

sten Veslegutten.

„Jeg hverken hører eller ser Nogenting!" svarede

Gutten. Saa reiste de et Stykke igjen, med Et spørger

Hesten igjen:

„Hører du Nogenting, eller ser du Nogenting?"

„Jeg hører ligesom en Sus under Himmelen!" siger

Gutten. ..Saa er Jætten efter os igjen! Kast Flinten

bag dig og ønsk. at den maa blive til et sligt Fjeld.
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at Jætten hverken kan slippe over eller omkring!"

Da Jætten kom til Fj eldet, ønskede han:

„Gid min store Naver var her, saa skulde jeg

bore Hul igjennem Fjeldet som Ingenting!" Saa reiste

han tilbage efter Naveren sin, og da han igjen kom
til Fjeldet, borede han saa stort Hul, at han slåp

igjennem. Saa siger han til Naveren sin:

„Bliv nu du her, til jeg kommer tilbage igjen!" I

det Samme kommer der flyvende en liden Spurv og

siger: „Bi, bi, dersom du lægger Naveren din igjen

her, saa tager jeg den og bærer den tilskovs
!"

„Aa, din lille Fillefugl ! Før skal jeg bære Naveren

min tilbage igjen, før jeg skal unde dig den!" Saa

bar han Naveren sin tilbage og lagde i Vei igjen.

„Hører du, eller ser du Nogenting?" spørger Hesten

Veslegutten.

„Jeg hverken hører eller ser Nogenting!" Saa

reiste de videre en Stund. Atter .spørger Hesten:

„Hører du, eller ser du Nogenting?" „Jeg hører lige-

som en Dur under Himmelen!"

„Saa er Jætten efter os, og sint er han," siger Hesten,

.,kast Kammen bag dig og ønsk, at den maa blive til en

slig Skov, at Jætten hverken kan komme igjennem den

eller omkring den!" , Da Jætten kom til Skoven, øn-

skede han:

„Gid min store Øxe var her, saa skulde jeg hugge

hele Skoven ned som Ingenting!" Saa drog han til-

bage efter Øxen, og da han kom til Skoven, nug-

gede han en Aabning saavidt, at han slåp igjennem.

Saa siger han til Øxen sin:

r Bliv nu du her. til jeg vender tilbage igjen!"

I det Samme kom en liden Fugl og siger: ,.Bi, bi,

dersom du lægger den igjen her, saa tager jeg den
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og bærer den tilskovs!" ,.Aa, du din Fille-Fante-

Fugl," siger Jætten, „før jeg skal unde dig den,

før skal jeg bære den tilbage igjen!" Saa inaatte

han hjem igjen med Øxen, og saa lagde han i Vei

tredie Gang. Nu havde Hesten og Gutten faaet et langt

Forsprang. Men saa var der etsteds paa Veien en dyb

og bred Fjeldkløft, og over Fjeldkløften var der en

Klop. Naar Gutten og Hesten bare kunde naa did

og slippe vel derover, saa vikle de være frelste. En-

delig nærmede de sig Stedet, men Jætten var heller

ikke langt borte, og da han fik se, at de nærmede

sig Fjeldkløften, saa lagde han slig i Vei for at naa

dem, at han rendte den ene Armen tværs af mod en

Stubbe. I det Samme sprang Hesten ud paa Kloppen,

men Jætten var heller ikke sen, han greb Hesten i

Halen og skreg:

„Aa, dersom jeg havde begge mine Hænder, skulde

jeg holde dig som Ingenting!" I det Samme gik He-

stens Hale tværs af, og Jætten stupte saa hvast bag-

over. at han slog Nakken sin iknas imod Klippen.

Død var han paa Flekken. Saa var de da slupne vel

fra den Fare. Saa siger Hesten til Veslegutten

:

„Nu kommer vi til en Kobberskov, og nu maa
du love mig, at du ikke brækker nogen Gren af

i Skoven. Dersom du brækker af den mindste Gren,

saa kommer vi i stor Fare!" Gutten lovede det. Saa

reiste de igjennem Kobberskoven, men, netop som de

kom forbi det sidste Træ i Skoven, kom Gutten til

at brække en Gren af Træet. Saa kom der farende

en Jætte, som eiede Skoven. Kobberharnisk havde han

paa Kroppen og Kobberhjelm paa Hovedet.

„Hvem er det, som drager igjennem min Skov og

brækker istykker mine TræerV" skreg Jætten, saa fælt,

at det grøssede i Gutten.
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„Aa, det er nok os det!" sagde Gutten, .,hvad vil

du os?"

„Jo, du skal snart fea se, hvad jeg vil Eder!"

skreg Jætten og for paa Hesten. Men Hesten slog

saa fra sig, at Jætten snart maatte bide i Græsset.

Saa tog de hans Kobberharnisk og Kobberhjelm med
sig og drog videre.

„Nu kommer vi til en Sølvskov," siger Hesten, „og

dersom du brækker nogen Gren af i Skoven, saa kommer

vi i stor Fare igjen!" Gutten lovede, at han ikke skulde

brække den mindste Gren. Saa drog de igjennem Skoven,

men, netop som de kom forbi det sidste Træ, brækkede

Gutten af en Gren. Strax kom Jætten farende, som

eiede Skoven. Sølvharnisk havde han paa Kroppen

og Sølvhjelm paa Hovedet.

„Hvem er det, som drager igjennem min Skov og

brækker af mine Træer?" skreg Jætten.

„Aa, det er nok os det!" sagde Gutten, „hvad

vil du os V"

„Du skal faa se, hvad jeg vil Eder!" sagde

Jætten og sprang paa Hesten. Men Hesten blev

ogsaa den Gang Seirherre. Han dræbte Jætten, og

saa tog de Sølvharnisken og Sølvhjelmen med sig og

drog videre.

„Nu kommer vi til en Guldskov," siger Hesten

igjen, „og dersom du brækker af den allerminclste

Gren, saa bringer du os i den største Nød og Livs-

fare!" Gutten lovede ikke at brække af den aller

mindste Gren. Saa drog de gjennem Skoven, men
det gik som før, netop som de kom forbi det aller-

sidste Træ i Skoven, saa brækkede Gutten af en Gren.

Strax kom Jætten, som eiede Guldskoven. Guldharnisk

havde han paa Kroppen og Guldhjelm paa Hovedet.
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..Hvem er det, som drager igjennem min Guldskov og

brækker istykker mine Guldtræer?" skreg Jætten.

..Aa. det er nok os det!" sagde Gutten, „hvad

vil du os?"

„Du skal strax faa se, kvad jeg vil Eder !" sagde Jæt-

ten og begyndte at kjæmpe med Hesten. Det var ikke

mere end netop saavidt, at Hesten kunde staa sig mod
Jætten, men endelig blev han dog Seirherre og dræbte

ham. og saa tog de Guldharnisken og Guldhj eimen

med sig og drog videre. Saa var de da slupne vel

fra den Fare ogsaa, og, da de saa havde reist en Stund,

kom de til Kongsgaarden.

..Nu kan du lade mig staa igjen her udenfor,"

sugde Hesten, „og selv kan du gaa ind i Kongsgaar-

den, men glem mig ikke!" Gutten gjorde, som Hesten

sagde, og, da han kum ind i Kongsgaarden, sagde han:

..1» u orre bæ i ve!" God Dag!

..lb m el ad di!" Gud give det! svarede Kongen,

som man pleier at svare, (nitten tog ikke Hatten af sig.

..Hvorfor staardu med Hatten paa V" spurgte Kongen.

„Il u o b a s 1 æ o a i v v e
!

" Jeg har Skurv paa Hove-

det! sagde Gutten, ban vilde ikke vise frem Guldhjeimen

sin. Da Kongen hørte det, rik Gutten Lov til at beholde

Hatten paa. Saa forløb den Dag, og det blev Morgen

næste Dag. Kongen satte Gutten til at hugge Ved i

Kongsgaarden. Men Kongen havde tre Døttre, og den

yngste var den vakreste. Medens Gutten holdt paa

at hugge Ved, sad Kongsdatteren i Vinduet og saa ud.

Bedst som det var. kløede Gutten sig i Hovedet og

lettede derved lidt paa Hatten, saaledes at den yngste

Kongsdatter tik se et Glimt af Guldbjelmen. I det

Samme vendte hun sig mod sine to Søstre og siger:

..Jeg gad vide, om ikke Far snart vil udse os Kjæ-
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rester?'' Kongen, som hørte dette, mente: „Jes cliet-

tebætte!" Det maa I selv om!

„Ja, ja," mente den yngste, „naar saa er, saa

tager jeg Gutten der, som kom igaar!"

„Aa, livad vil du med den Skurveskolten da?"

sagde Kongen.

„Han er god nok til mig!" mente Datteren.

De to andre tog hver sin høifornemme og fine Herre.

Næste Dag sendte Kongen sine tilkommende Svi-

gersønner ud paa Jagt. De to fornemme Herrer

gav han hver sin udmærkede Hagelbøsse med tillaans,

men Gutten gav han en gammel, rusten Hagelbøsse,

hvormed han ikke kunde gjøre Nogenting. Saa drog

de tilfjelds, men først gik Gutten til Hesten. Der tog

han sin egen Hagelbøsse, som han havde tåget med
fra Jættegaarden, og saa strøg han afsted efter de

Andre. Gutten skjød to Tylvter Ryper; men de to

Andre skjød ikke en eneste en. Paa Tilbageveien

traf de sammen igjen alle Tre, og nu fik de fornemme

Svigersønner se, at Gutten havde skudt to Tylvter Ryper,

medens de selv ikke havde faaet en eneste. Saa be-

gyndte de at ville kjøbe af ham. Gutten var ikke

uvillig til at sælge, men i Betaling vikle han have de

Foræringer, som de havde faaet af sine Kjærester; paa

andre Betingelser vikle han ikke sælge. Saa maatte

de da give ham disse og fik derfor hver sin Tylvt

Fugl. Dermed drog de vel tilfredse hjemover, og

Gutten stod tomhændt igjen. Paa Veien skjød han

en Katugle, og med den kom han dragende. Da Kongen

og Prinsesserne saa dem komme, siger Kongen til den

yngste Datter sin:

,,Hvad vil du med den der Fantegutten? Ser du

ikke, hvor flinke de to Andre har været, og han, han

har bare skudt en Katugle!"
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„Aa, han er god nok til mig!" mente alligevel Datte-

ren. Saa begyndte de da at holde Gjæstebud med Drik og

Dans og Spil, og Gutten tænkte ikke mere paa Hesten.

Hesten havde han rent glemt. Hesten vrinskede en

Gang, men Gutten hørte det ikke. Hesten vrinskede

anden Gang, men heller ikke det hørte Gutten. Saa

vrinskede den tredie Gang. Xu hørte Gutten det og

sprang strax ud til Hesten.

..Hug nu Hovedet af mig!" sagde Hesten.

„Hugge Hovedet af digV" udbrød Gutten forfærdet

;

,. skulde jeg hugge Hovedet af dig, du, som har vist

mig saa mange og store Tjenester!"

„Hugger ikke du Hovedet af mig. saa bider jeg

Hovedet af dig!" sagde Hesten. Saa tog da Gutten

Jættesværdet og nuggede Hovedet af Hesten, og af

Hesten blev der en deilig, ung Prins, og det var Kon-

gens egen Son. som var bortrøvet af Jætten. Saa tog

(nitten paa sig sine Guldklæder, og saa gik de begge

To ind igjen. Saa blev der Glæde over al Glæde, og

saa først begyndte de at ture Bryllup rigtig tilgavns.

19. Jætten og Drengen hans.

(Fra Tanen.)

Der vai' engang en Gut, som drog ud paa Vandring

og kom til et Sted, hvor der boede en Jætte. Jætten

spurgte Gutten, om han vikle blive Dreng hos ham.

og Gutten lovede det. Næste Dag vikle Jætten, saa-

ledes som han altid pleier, prøve Styrke med Gutten

og sagde til ham

:

..Kom. saa gaar vi ud i Furuskogen !" Gutten

vikle ikke gaa med strax den første Dag. men næste
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Dag gik de afsted, og saa sagde Jætten til Gutten:

„Lad os nu rende med Hovedet mod en Furu-

stamme, saa skal vi faa se, hvem af os der er stær-

kest i Skallen!"

„Kan saa det!" sagde Gutten, og saa løb de til

begge to mod hver sin Furustamme. Gutten rendte

Hovedet lige til Ørene ind i Furustammen; han havde

været saa listig, at han Dagen forud havde gjort Hul

i Stammen og dækket det til igjen med Bark. Da Jætten

stangede mod Furustammen, flaknede bare Barken fra.

„Aa. stang en Gang til!" sagde Jætten og satte sig

ned — han var lidt ør i Skallen — „stang moden Fu-

rustamme til!" Gutten saa gjorde og rendte igjen

Hovedet lige til Ørene ind i en Furu, som han ogsaa

havde gjort Hul i.

„Hei, hei gul!" sagde Jætten og reiste sig, „galle

bat læge rængas apal as!" —Jo, nu kan du tro, jeg

har faaet Dreng, som er stærk sa'n! — „Ladosnugaa
videre!" De havde ikke gaaet langt, saa siger Jætten:

„Nu skal vi høre, hvem af os der kan raabe høiest!"

Dermed opløftede Jætten et sligt Skrig, at der gik

Stenskred rundt omkring i Fjeldene. Gutten gik hen

i et Vidiesnar og saa sig ud en Baandstage.

„Hvad vil du med den?" spurgte Jætten.

„Jo," sagde Gutten, idet han kvistede af Baand-

stagen, „for Sikkerheds Skyld saa vil jeg nok først

bænde denne om Hovedet dit, førend jeg skriger til,

jeg er bange for, det ellers kunde revne!"

„Aa, kjære Drengen min," sagde Jætten, „ skrig ikke,

mit Hoved er noget svageligt! Kom, lad os gaa videre!"

Saa gik de. De havde ikke gaaet langt, saa siger Jætten

:

„Nu skal vi se, hvem af os der er flinkest til at

kaste! Se, her har jeg en femvogs Hammer!"

Lappiske Eventyr. 'J
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„Ja, lad os kun prove et Kast!" sagde Gutten,

Saa tog Jætten Femvogshammeren og kastede den saa

høit op i Luften, at Hammeren ikke saa større ud

end en Myg. Saa skulde Gutten kaste, men, da han

tog i Hammerskaftet, var det netop saavidt, at han

orkede at reise Skaftet op. Gutten holdt i Skaftet og

saa op imod Himmelen.

..Hvad glor du etter?" spurgte .hetten. ..hvorfor

kaster du ikke V"

...Va. jeg ser efter. i hvilken Skydot jeg skal kaste

Hammeren!" sagde Gutten. ..Skal jeg kaste den op i

en Skydot, som staar stille, eller i en, som driver for

Vinden?"

..Aa nei. kjære Drengen min." bad Jætten, ..kast ikke

bort Hammeren min. jeg har arvet Hammeren efter

Bedstefar min! Kom. lad os gaa hjem igjen!" Dertil

var (nitten villig, og saa gik de hjem igjen. Da det

led ud paa Kvelden, førte Jætten Gutten hen i et af-

sides Hus og sagde, at han skulde have sit Natteleie

der. „Naar er din Sovn tungest?" spurgte Jætten.

..Ved Midnatstid!" svarede Gutten og gik hen og lagde

sig. Men, da Jætten vel var gaaet. stod Gutten op

igjen, gik ud og hentede ind store, ukløvede Vedskier

og lagde dem ind under Ladden. Selv gik han udenfor

Og horede Hul i Væggen og lagde sip paa Lur. Ved

Midnatstid kom Jætten med Storhammeren sin og be-

gyndte at hamre los paa Ladden, saa det knagede og

bragede i Vedskierne — han tænkte, det var Benene,

han knuste paa Gutten — og saa gik han ind i Stor-

stuen og
1

lagde sig. Da .helten vel var gaaet. kom

(nitten ind igjen, slængte Vedskierne ud, krøb ind un-

der Ladden og sov i Fred til om Morgenen.

..Dromte du Ingenting i Nat?" spurgte Jætten Mor-

genen efter.
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„Nei,
<( svarede Gutten, Jeg drømte Ingenting, en-

gang var det rigtignok, ligesom om jeg kj endte, at en Lus

bed mig!" Næste Aften bragte Jætten igjen Gutten

tilsengs, men, da Jætten vel var gaaet sin Vei, stod

Gutten op igjen, hentede ind Vedskierne og lagde dem
i Sengen som første Gang. Om Natten kom Jætten

og tændte op Ild under Sengen og gik sin Vei. Strax

efter gik Gutten ind og slukkede Ilden, men alligevel

brændte dog op Halvparten af Sengen, Halvparten af

Renskindet, som lua under, og Halvparten af Fælden,

som laa over. Gutten krøb ind under Halvparten af

Fælden og sov i Fred til om Morgenen. Om Morgenen
kom Jætten og raabte ind til Gutten:

«Drømte du Ingenting i Nat heller, Gut?"

„Nei," raabte Gutten igjen, „jeg drømte Ingenting,

engang var det rigtignok, ligesom jeg hørte et Vind-

stød suse forbi!" Jætten begyndte at blive baade ræd
for Gutten og lei af Gutten og tænkte, at det var bedst

at blive ham kvit paa en skikkelig Maade.

„Kom nu, skal du faa Lønnen din," sagde Jætten,

Jeg har ikke m^re Brug for dig!"

„Det erlidet, du har brugt mig tilendnu!" mente

Gutten, „men du faar selv raade!" Saa gik de. Gut-

ten tog med sig en Tretøndesæk. Jætten øste først en

Skuffel med Sølvpenge op i Sækken til Gutten.

„ Orker du at bære mere?"

..Hvorfor skulde jeg ikke orke," svarede Gutten,

„øs en Skuffel til, Pengebør er let at bære!" Saa

øste Jætten en Skuffel til og sagde til Gutten:

„Du skal bære med dig Alt paa en Gang, uden at

lette afNoget paa Veien! Jeg kommer efter dig for at

se, om du har lettet paa Børen!" Saa gik Gutten afsted.

Men, da han var kommen bag en Aasryg, tømte han af

5*
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Halvparten. Da Jætten kom efter og saa, at Gutten

havde lettet paa Børen, saa løb han hurtigt tilbage

igjen, raabte paa Kjærringen sin, og saa reiste de i Vei

begge to. Da de begyndte at naa ind paa Gutten, ka-

stede denne et Blad bag sig, som han havde tåget af et

Træ i Jættens Gaard. Bladet blev til en stor Skov

midt imellem Jætten og Gutten, og Skoven var saa tæt

og tyk, at Jætten ikke slåp igjennem. Saa maatte han

løbe tilbage efter Øxen sin. Med Øxen nuggede han

en Gangsti igjennem Skoven, løb efter Gutten og var

igjen nær paa at naa ham. Saa kastede Gutten et Flin-

testykke, som han havde til at slaa Ild med, og Fan-

testykket blev til en stor Klippe, saa Jætten maatte

tilbage efter Bilen sin. Saa tog han Storbilen med
sig og løb igjen afsted. Med Bilen huggede han en

Kløft igjennem Klippen og var igjen nær paa at ind-

hente Gutten. Saa kastede Gutten et Svovlstykke efter

sig, og Svovlstykket blev til en stor Indsø, som Jæt-

ten ikke kunde ottigaa. Saa maatte han tilbage for at

hente baade Kjærringen og Datteren, og saa dro- de

afsted igjen alle tre, Jætten forad, Kjærringen og Dat-

teren efter, saa fort de orkede. Da de kom til Indsøen —
Gutten sad paa den anden Side — begyndte de at drikke.

De dråk, og de dråk, og snart var der ikke mere igjen.

„Hold for Endetarmen min;- sagde Jættekjærrin-

gen til Datter sin og forsøgte paa at drikke op Piesten.

I det Samme kom der en Rævunge frem af en Urd

og begyndte at hoppe og danse og bære sig paa saa

mange snurrige Maader, at Datteren, som saa paa Kuv-

ungens Lader og Fakter, tilslut hverken kunde holde

sig eller Endetarmen henger, men pludselig brød ud

i at storle og slåp Tarmen. Saa lob alt Våndet ud

igjen af Kjærringen, og alle Tre druknede i Indsøen.
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20. Jætten, Katten og Gutten.

En Gut var engang ucle paa Rypeskytte. Som
han gik, kom der løbende imod ham en Jættegut og

efter Jættegutten en græsselig stor Kat. Jættegutten

sprang forbi Gutten og raahte: „Gutten min, skyd

Katten!" Katten, som kom bagefter, raabte: „Gutten

min, skyd Jætten!" Jættegutten skreg igjen: „Kjære

Gutten min, skyd Katten!" Gutten saa gjorde, og død

laa Katten, men Jættegutten var saaforsprængt, at han

svimede af med det Samme. Gutten gav sig til at flåa

Katten. Da han var færdig, kom Jættegutten tillive

igjen. „Hvor er Katten?" spurgte Jættegutten. „Her

erSkindet!" svarede Gutten. Jættegutten tog og lug-

tede til det. „R u ol 1 a be 1 æ g e !" — Jo, ganske rigtigt,

enTroldkat er det! — „Kan hænde det!" sagde Gutten.

Saa puttede Jættegutten Skindet i den ene Vestelomme

og Gutten i den anden, og saa gik han hjemover igjen

til Jættegaarden. Paa Veien sagde han til Gutten:

„Far betaler dig nok. fordi du har reddet mit Liv.

Han tilbyder dig en forgyldt Hest og en Skarvehest.

Du faar Lov til at tåge, hvilken du selv vil, men tag

ikke den forgyldte Hest, tag Skarvehesten, den er du

bedst tjent med! Saa tilbyder han dig en Gulddaase

og en Trædaase, men vælg du Trædaasen. Saa tilby-

der han dig endnu to Ting, en Guldfløite og en Ben-

iiøite, vælg den sidste! Nu har du faaet Besked, og

nu ved du selv, hvad du skal gjøre, naar du kommer
til min Faders Gaard!" Saa drog de videre og kom
til det Sted, hvor Jætten boede. Den gamle Jætte tog

strax Skindet og lugtede til det og sagde, som Sønnen

havde sagt: „Ruolla be læge!"— EnTroldkat erdet!—
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Saa skulde han belønne Gutten, som liavde reddet lians

Sons Liv. Som Jættesønnen liavde sagt, saa gik det.

Han fik Lov til at vælge, hvilke tre Ting han vilde have.

Gutten valgte den usle Hesten, den usle Daasen og

den usle Fløiten, og med disse tre Ting drog han ai-

sted til Kongsgaarden. Kongen havde netop Brug for

en Veddrager, og Gutten fik strax Tjeneste. Næste

Dag bad Kongen ham gaa tilskovs og hente et Læs

Tørved. Kongen havde en eneste Datter. Det tral'

sig saa, at hun netop i det Samme stud ved Vinduet

og saa ud i Gaarden. Da (lutten saa, at hun lagde

Marke til ham. og Kongen allerede var gaaet sin Vei.

tog han frem Daasen og aabnede den. „Hvad forlan-

ger du?" spurgte Dansen. ..At Øxen min skal blive

til en Hest:- sagde Gutten saa høit, at Kongsdatteren

hørte det. Hun syntes, dette var et rart Ønske, og

brast ud i Latter. Gutten blev ærgerlig, tog igjen

frem Daasen og aabnede den. ..Hvad forlanger du?"

„At Kongsdatteren skal være med Barn!" sagde

Gutten, og frugtsommelig var hun fra samme Stund.

Da Gutten kom fra Skoven, blev Hesten tilØxe igjen.

og Gutten kløvede Ved. Det vaiede ikke længe,

førend det bares for Kongen, at hans Datter var

frugtsommelig. Herover blev han meget forbitret,

saa meget mere, som hans Datter ikke selv kunde sige,

hvem der var Barnets Fader. Da Barnet var født til

Verden, samlede han alle fornemme Herrer i hele Riget

sammen i Kongsgaarden og lod Barnet bringe frem

for hver enkelt for at se, til hvem det smilede. Den.

til hvem det smilede, maatte være dets Fader. Men

Barnet bare græd. det smilede ikke til nogen af de

inrnemme Herrer. Kongen vidste ikke sin armeEaad.

Endelig blev Barnet ogsaabragt hen til Tjenestegutten
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eller Ved drageren, og strax smilede det til ham. Vred

var Kongen før, men endnu vredere blev han nu, da han

fik vide, at hans Datter havde havt med en slig Fante-

gut at bestille. Han befalede derfor, at Datteren skulde

puttes i en Tønde og kastes i Havet. Tønden blev

gjort saaledes, at der var en Bund i Midten og et Ruin

paa hver Side. I det ene Rum satte de Gutten, og i

det andet satte de Datteren. Datteren gav de et Stykke

Lever med til Niste, men Gutten fik Ingenting. Tøn-

den blev kastet i Havet og drev omkring for Veir og

Vind. Endelig blev Gutten sulten, aabnede Dansen.

fik Mad og begyndte at spise. Kongsdatteren hørte,

at Gutten spiste, men kunde ikke skjønne, hvor han

fik Mad fra, da Kongens Folk ikke havde givet ham
det mindste med. Saa blev ogsaa hun hungrig, men
var alligevel ikke istand til at spise noget af Leveren.

Saa bad hun Gutten om at faa Noget af det, han spiste.

«Hvorledes skulde jeg kunne dele med dig," sagde

Gutten, „selv om jeg havde Mad, saalænge der er en

stærk Fjælevæg mellem os? Far din gav dig jo Mad
med, kan du ikke spise den? Men — det er det samme,

dersom du vil love at blive min Hustru, saa kanske

jeg kan hjælpe baade dig og mig!" sagde Gutten.

Kongsdatteren lovede det, og Gutten aabnede Daasen.

„Hvad forlanger du?" „Mad for os begge to!" sagde

Gutten, og dermed var den Nød afhjulpen. Det var

nu vel sagtens god Mad, kan En vide, for det var lige

dyrt for Daasen, enten den skaffede dyr eller daarlig

Kost. Atter tog Gutten frem Daasen og aabnede den.

„Hvad forlanger du?" „En Gaard, saa stor som Kongs-

gaarden," sagde Gutten, „Tjenere ogTjenestepiger, Indbo

og Alt, som godt er!"

Saa skulde de til at holde Bryllup. Gutten sendte
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Bud til Kongen og alle fornemme Herrer, som boede

rundt omkring. Alle kom de til Bryllups, spiste og

dråk. dansede og legede. En Dag gik Gutten ud at

spadsere og havde glemt Daasen igjen paa et Bord

inde i Gjæstestuen. Da han kom tilbage, var Daasen

barte. En Troldkjærring var kommen op fra Havsens

Bund og havde tåget den. Bryllupsgjæsterne vidste

af Ingenting, førend baade de og Gaarden og Alting

stod paa Havets Bund. Gutten blev bedrøvet og vidste

i Førstningen ikke, hvad han skulde gjøre, men saa

kom han ihu. at han endnu havde i Behold en af de

tre Ting, som Jætten havde givet ham. Saa fandt

han frem Fløiten, satte den for Mudden og blæste.

Jætten horte det og reiste sig op paa Albuen. Gutten

blæste anden Gang. Jætten hørte det endnu tydeligere

og sagde med sig selv: „Hvad kan der være i Veien

med Gutten V" Gutten blæste tredie Gang. Da sprang

Jætten op paa Benene og udbrød: ..Sandelig, Gutten

er i Fare!" og saa sendte han afsted sin Hund og sin

Kat og befalede Katten at sige Gutten, at naar Hun-

den begyndte at gaa rundt i Ring paa samme Sted,

saa skulde han sende Katten i Vei for at hente, hvad

han havde tabt. Katten satte sig paa Byggen af Hunden

og Gutten paa Byggen af Katten, og saa droge de af-

sted over Land og over Hav. Endelig begyndte Hun-
den at gaa rundt i Bing. Saa sendte Gutten Katten

afsted til Havsens Bund. Der laa Gaarden. Katten

lurede sig ind og snappede Daasen, saa Ingen mærkede
det. DaTroldkjærringerne bleve det var, satte de nok

i Flok og Følge efter Katten, men den havde allerede

faaet saa langt Forsprang, at det ikke nyttede dem.

Gutten ventede og ventede, Katten blev længe borte,

men endelig kom den med Daasen i Munden. Glad
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blev Gutten, satte sig paa Ryggen af Katten og Katten

igjen paa Ryggen af Hunden. Da de kom tillands

igjen, aabnede Gutten Daasen. „Hvad forlanger du?"

„Jeg ønsker, at Gaarden hel og holden med Brud og

Bryllupsgjæster og Alting skal staa paa sin Plads igjen!"

Saa sendte han Bud til Kongsdatterens Fader, og

det kan vel hæntle at Kongen blev forundret, da han

fandt sin Datter igjen i Glands og Herlighed. Han
havde mindst tænkt det, da han stængte hende og

Gutten in de i Tonden og kastede den tilhavs. Men
Somme har Lykken med sig.

21. Ruobba, Jætten og- Fanden.

(Fra Lyngen.)

En Mand havde tre Sønner. Først vikle den æld-

ste drage ud for at faa Tjeneste og prøve sin Lykke.

Han lavede sig istan cl Niste, og saa drog han afsted.

Saa gik han den Tid, han gik, og saa satte han sig

ned for at spise af Nisten sin. Medens han spiste, kom
der hoppende først en Øxe, saa en Naver, saa en Hø-

vel og saa alle andre Slags Værktøi, og Alle begyndte

de at tigge Gutten om Mad. Men Gutten gav ikke

Nogen af dem en eneste Bid. Saa stod han op, drog

videre og kom til Kongsgaarden.

„Hvor skal du hen?" spurgte Kongen.

„ Jeg er reist ud for at søge Tjeneste !" sagde Gutten.

„Det kan du faa hos mig," sagde Kongen. „ Jeg hal-

et Træ i min Have, hvorpaa der voxer Guldblade.

Dersom du en eneste Nat kan holde Vagt over Træet,

skal du faa min Datter og Halvparten af Riget!"

„Faar prøve!" sagde Gutten. Om Kvelden gik

han ud i Haven, hvor Træet stod, oa. da han kom
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derhen, satte han sig ned og saa paa, hvorledes Guld-

bladene voxte op, større og større. Endelig saa vare

de næsten udvoxne, men saa kom Søvnen over ham, saa

tung, at han ikke orkede at vaage længer, men sov-

nede ind. Då han igjen vaagnede, var alle Guldhla-

dene horte. Om Morgenen kom Kongen. „Naa, har

du holdt Vagt?" spurgte Kongen. „Nei," sagde Gutten,

,,jeg orkede ikke!" Saa befalede Kongen, at man skulde

taue Livet af ham.

Nu vilde den næst ældste Son drage ud for at faa

Tjeneste. Kaderen vilde nødig slippe ham afsted, men

det hjalp ikke. han lavede sig istand Niste, Og saa

drgg han i Vei. Saa gik han den Tid. han gik, og

satte sig ned for at spise. SaakomØxer, Hovle. Na-

vere, Knive og alt Slags Værktøi hoppende og tiggede

om Mad. Gutten gav dem ikke en eneste Smule, men

stod op og drog videre. Om en Stund kom han til

Kongsgaarden.

..Hvor skal du hen?" spurgte Kongen.

..I Tjeneste hos hvem. som vil have mig!" sagde

Gutten.

..Saa kan du faa Tjeneste hos mig!" sagde Kongen.

..Dersom du en eneste Nat kan holde Vagt over et

Træ i min Have, hvorpaa der voxer Guldblade, skal

du faa min Datter og Halvparten af mit Rige!"

„Faar prøve!" sagde Gutten. Om Aftenen gik han

ud og satte sig vedTræet og saa paa. hvorledes Guld-

bladene voxte frem. Men, jo større de hleve, des

søvnigere blev Gutten, og, da de vare nær paa at

blive fuldvoxne, sovnede han ind. Da han igjen vaag-

nede. var Alting horte. Om Morgenen blev han bragt

for Kongen. ..Na a. har du holdt Vagt?" spurgte Kon-

gen. ..Nei. jeg orkede ikke," svarede Gutten, og der-

med saa lod Kongen ogsaa ham aflive.
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Nu vikle den tredie Søn, som de andre kaldte

Ruobba, Skurveskolten, eller Gudnavirus, Askelad-

den, ogsaa afsted. Faderen vikle ikke, at han skulde

reise, og mente, at han lik det værre andre Steder

end hjemme. Men Gutten vikle i Vei, og saa maatte da

Far hans lade ham drage afsted. Stor Niste fik han ikke

med, bare en liden Smule. Saa tog han Nisteposen i den

ene Haand og en stor Vante i den anden, og saa lagde

han i Vei. Saa gik han den Tid, han gik, og saa satte

han sig ned for at spise. Saa kom der Øxer, og saa

kom der Navere, og saa kom der Høvle og alt Slags

Værktøi og tiggede om Mad, og Gutten gav dem alle-

sammen af det, han havde. Saa stod han op, drog

videre og kom til Kongsgaarden.

„Hvor skal du hen?" spurgte Kongen.

„I Tjeneste hos hvem, som vil have mig til Dreng !"

svarede Gutten.

„Saa kan du blive Dreng hos mig!'' sagde Kongen.

,.Hvori skulde vel jeg kunne tjene dig?" spurgte

Gutten.

„Jeg har et Træ i min Have, hvorpaa der voxer

Guldblade," s;igde Kongen. „Dersom du kau vogte det

en eneste Nat, skal du faa min Datter og halve Riget!"

„Faar prøve!" sagde Gutten. Da det blev Aften,

førte de Gutten hen til Træet, og, da han var liden,

løftede de ham op paa en af de nederste Grene og

lod ham sidde der. Da det blev mørkt, begyndte Guld-

bladene at voxe. Alt som de voxte, blev Gutten søv-

nigere. Alligevel holdt han sig og sovnede ikke. Bedst

som det var, og netop som han holdt paa at sovne

ind, saa hørte han en fæl Dur i Luften. Gutten

blev bange, og saa var det forbi med Søvnigheden.

Da saa han, at der køm farende to fæle Fanter. Den
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ene var en Jætte, den anden var Fanden selv, men
begge tohavde de tilsammen bare et Øie. „ Se efter, om
der er Vagt vedTræet!" sagde Jætten til Fanden, som

bar paa Øiet. „Aa, Pyt," sagde Fanden, „vi tager nok

Guldbladene for Vagtens Skyld, vi bar jo tåget dem
før som Ingenting!" „Ja, gaa nu du op i Træet da!"

sagde Jætten. „Nei, gaa du!" sagde Fanden, Jeg skal

nok række dig Øiet." Saa klatrede Jætten op i Træet.

„Giv mig nu Øiet!" sagde Jætten. Fanden rakte Øiet

op, men i det Samme greb Gutten det og puttede det

i Vanten sin. ,,Giv mig nu Øiet da, for Fanden!"

skreg Jætten igjen. ..Nufikdujo Øiet, dinBlindbuk!"

sagde Fanden. Herover blev Jætten saa sindt, at ban

boppede lige ned paa Fanden, og saa begyndte de at

slaas og sloges saa længe, til de sprak begge to.

Saa blev det Morgen, og Gutten gik til Kongen.

..Xaa. bar du boldt Vagt?" spurgte Kongen.

„Ja, jeg har," sagde Gutten.

Saa sendte Kongen Folk ben for at se efter, og

det viste sig da, at det var sandt, som Gutten bavde

sagt. Træet stod der fuldt af deilige Guldblade.

..Xaa. faar jeg nu Datter din?" spurgte Gutten.

,,Endnu ikke!" svaiede Kongen.

.,Hvad mere skal jeg da gjøre for at faa bende V"

spurgte Gutten.

„Dersom du kan bygge et Skib paa en Nat og

bringe det bid for min Dør, skal du faa min Datter!"

.,Det er jo umuligtdet," sagde Gutten, „bvorledes

skulde jeg paa en eneste Nat kunne gjøre et belt Skib

og bringe det for din Dør! Faar prøve alligevel!"

Om Aftenen gik Gutten ud i Marken. En Øxe tog

han med sig, og, da han var kommen derud, nuggede

han den i et Træ og sagde:
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„Hør, I Værktøi allesammen, som jeg har givet at

æde, kommer nu og gjører et Skib færdigt til imorgen

og bringer det for Kongens Dør!"

Saa begyndte det at pusle, rusle og tusle, hamre,

ramle og skramle, hugge og høvle rundt omkring i

hele Skoven. Gutten satte sig og saa til. Da saa

han, at det begyndte at blive til et Skib, og det blev

større og større, til det var ganske færdigt, Da det

var færdigt, gik Gutten ind i Skibet, og Skibet for afsted.

Som han for afsted, tik han se en Mand, som holdt

paa at gnave Ben. Da han kom hen til ham, sagde

Gutten

:

„Hvad bestiller du, min Mand?"

„I hele min Livstid har jeg gnavet Ben," sagde

Manden, „men endnu er jeg ikke bleven mæt!"

„Kom ind i mit Skib, skal dufaa Marvben!" sagde

Gutten. Manden saa gjorde, og saa fik Gutten en

Kammerat. Strax efter kom han forbi en anden Mand,

som holdt paa at gnave paa et Stykke Is. „Hvad be-

stiller du, min Mand?" spurgte Gutten. „Hele min

Livstid har jeg gnavet Is, men endnu er ikke min Tørst

bleven slukket!" „Kom ind i mit Skib, skal du faa

Utørstedrikke !" (Lædskedrikke), sagde Gutten. Saa tik

han en Mand til. Saa drog han videre og saa igjen en

Mand, som stod og løftede, snart paa det ene Ben,

snart paa det andet, men ikke kom af Flekken. „Hvad

bestiller du, min Mand?" spurgte Gutten. „Hele min

Livstid har jeg prøvet paa at gjøre et Skridt, men
endnu har jeg ikke gjort et eneste et!" „Kom ind i

mit Skib, skal du faa Fart!" sagde Gutten. Nu havde

han tre Mand. Saa drog han videre og saa En, som
stod og sigtede, uden dog at skyde. „Hvad bestiller

du, min Mand?" spurgte Gutten. Hele min Livstid har
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jeg sigtet, men endnu har jeg ikke faaet det til at gaa

af!" „Kom ind i mit Skib, skal det gaa lost!" sagde

Gutten. Manden saa gjorde, og nu havde Gutten Mand-

skab nok. Saa drog han videre og naaede frem til

Kongens Dør til om Morgenen og gik til Kongen.

„Naa," sagde Kongen, „er Skibet færdigt?" .,Fær-

digt!" sagde Gutten. Kongen ud for at se efter, og

færdigt stod Skibet udenfor Døren. „Faar jeg nu Dat-

ter din?" spurgte Gutten. „Endnuikke!" svarede Kon-

gen. „Hvad staar nu paa?" spurgte Gutten. „Dersom

du i Nat kan hente et Guldbæger fra Kongen, min

Nabo, og bringe det hid paa mit Bord til imorgen,

skal du faa min Datter!" „Det kan jeg ikke gjøre,"

sagde Gutten, „det .er umuligt; hvorledes skulde jeg

paa en Nat kunne naa did og atter komme hid igjen

til imorgen tidlig?" ,,Ja, se du dertil!" sagde Kongen.

„Faar prøve alligevel da !" sagde Gutten. Gutten kaldte

paa Storskridteren og sagde til ham: „Naa, du Stor-

skrater, har du aldrig i dit Liv for faaet gjøre et

Skridt, saa skal du faa det nu! Skridt nu i Vei til

Nabokongen! Hent hans Guldbæger og bring det hid

til imorgen tidlig!" Han i Vei. Da Morgenen begyndte

at gry, var Storskridteren endnu ikke kommen. „Skyd

nu, du Storskytter, i Fodbladet paa Storskridteren,"

sagde Gutten, „at han kan rappe paa sig!" Storskrid-

teren havde truffet en Jomfru paa Veien og dvælede

hos hende. Men, da Skytteren skjød, kom han igjen

ihu sit Ærinde, skridtede i Vei og naaede frem med
Guldbægeret, endnu førend det blev rigtigt lys Morgen.

Gutten bragte det til Kongen og satte det paa Bordet.

..Xaa. faar jeg nu Datter din?" ..Ja, nu faar du faa

hende da!" svarede Kongen. Saa holdt de Bryllup, og

saa gik jeg min Vei.
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Stallo.

Et noget mere menneskelig! Væsen end Jetanas,

var Lappernes Stallo, som dog ogsaa gjerne aad

Menneskekjød og var meget farlig at komme nd for.

Han beskrives forøvrigt som en stor, stærk og velbe-

væbnet Mand, som man undertiden stodte paa i Øde-

marker og især i store, øde Skove. I Alm indel i glied

var han iført en vid Kufte, med et Sølvbælte om Livet,

i hvilket hang en Kniv med Sølvskaft En hel Del

andre Sølvzirater havde han i Regelen ogsaa hæn-

gende paa sig, ligesom en stor Pung, fnld af Sølvpenge.

Han var altid ledsaget af en Hund, som troligt pas-

sede paa, at Ingen overfaldt ham, naar han sov. Men

skj.ønt Stallo var større, stærkere og bedre bevæbnet

end de smaa Lapper, lod han sig dog ofte, paa Grund

af sin Dumhed eller Godtroenhed eller Klodsethed,

narre af disse, naar nogen af dem tilfeldigvis kom i

hans Vold. Især var han udsat for at blive narret af

de saakaldte GhidnavimSak, Askegravere, smaaDren-

gebyttinger, svarende til Skandinavernes Askeladder,

der i sit Hjem tilbragte den meste Tid med at sidde

i Peisen og rode i Asken eller med at spekulere paa

at gjøre alle Slags Skjælmsstykker og Løier.

Undertiden hændte det, at en eller anden Lap, der var

bekjendt for sin Styrke, udfordrede Stallo til Tvekamp,

eller ogsaa selv blev udfordret af en Stallo. I sidste Til-

ladde kunde det aldrig nytte at undslaa sig; thi man blev

da uden Ophør forfulgt af Stallo og til Slutning myr-

det af ham. Før Kampen begyndte, aabenbarede de
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Ejæmpende for hinanden, hvor deres Skat laa skjult,

og den Seirende beholdt alt den Faldnes Gods. Saa-

dant Sølv, der var erhvervet i Kamp med Stallo, kaldtes

S tall o-silb a. L. Læstadius fortæller, .,at der endnu

tindes adskilligt af dette Stallo-Sølv hos enkelte Lap-

pefamilier, hos hvem det er gaaet i Arv fra Fader til

Son. Det bestod især i Knapper eller Spænder og

Søljer, som Lapperne fæste til sine Bælter. Men
Formen paa disse Sølvpjeser var ganske anderledes

end Formen paa de Sølvzirater, sum nu bruges og

tidligere have været brugte af Lapperne." I Striden

var den den Seirende, sum tik den Anden under sig,

og havde da Ret til at dræbe den Underliggende.

Dette udførtes, for Stallos Vedkommende, i Regelen

med hans egen sølvskaftede Kniv, Sværd eller Øxe;

thi andet Yaaben bed ikke gjerne paa ham. Haus

Hund maatte man ugsaa passe paa at dræbe; thi fik

denne slikke sin Herres Blod, levnede han op igjen.

i 'de v Stallo Seirherre. var han ikke forpligtet til at

begrave Lappen. Han kunde enten lade ham ligge

eller kaste ham i Våndet. Stallo betingede sig deri-

mod altid, at Lappen skulde begrave ham ordentligt,

iTilfælde af at han blev overvunden. Den, der havde

overvundet en Stallo, tik aldrig Fred, førend han havde

overvundet hans to Brødre, eller i det Hele tåget tre

Stalloer. Men blev alle Tre overvundne. havde han

siden aldrig Noget at frygte af Stallo, paa samme
Tid som han i disse Kampe naturligvis ogsaa havde

erhvervet sig umaadelige Skatte.

Lapperne kunne nævne tiere Steder, hvor Tve-

kampe have staaet, og hvor Stalloer skulle være be-

gravede. Sagnet fortæller ogsaa, at de Menneskeben,

man har fundet paa slige Steder, skulle have været
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dobbelt saa store somLappernes. Forholdet til Stallo var

dog ikke altid fiendtligt. Det kunde hænde, at en af Lap-

pens Sønner indgik Ægteskab med en af Stallos Døtre,

eller omvendt. Læstadius fortæller, „at der for ikke

lang Tid siden i Jukkasjårvi levede en gammel Lap-

pekvinde, som regnede sine Aner fra Stallo i 24 Led.

Regner man 3 Led paa hvert Aarhimdrede, saa skulde

den Stallo, fra hvem Lappekjærringen troede sig at ned-

stamme, altsaa have levet omkring Aar 1000 efter Kri-

stus". Saavel heraf, som af Mangt og Meget i de etter-

følgende Fortællinger vil Læseren let skjønne, at disse

Stallo er oprindelig ikke have været andet, end gamle

Vikinger eller Røvere af norsk eller svensk Herkomst,

der have flakket omkring i Finmarken og svensk Lap-

marken for at leve af at plyndre iblandt Lapperne.

Stallo betyder formodentlig heller ikke Andet end,.Staal-

manden", eller den i Jern Klædte, (lap. stalle, Staal). I

Lappernes Sagn om Stallo forekommer nemlig Udtrykket

ruovdegakte, o: Jernkufte, som Stallo bar paa sig.

Man har saaledes tydeligt nok for sig en af de gamle Ber-

særker med sin Jernsærk eller Brynje. Ogsaa den ædle

Helteskik havde Stallo, at, naar han engang var slaaet til

Marken af en Lappekjæmpe, saa reiste han sig ikke op

igjen, men laa stille, medens Lappen hentede Kniv

eller Øxe for at gjøre det af med ham. Alt dette, si-

ger L. Læstadius, tyder hen paa gamle Vikingedata,

saaledes som det hedder om Atle i Frithjofs Saga:

Det skall ej hinder bringa,

sad Atle, stolt i håg.

Gå du og tag din klinga, .

jag ligger som jag låg.

J.appi!
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22. Slallo og Palto-Poad.nje.

(Fra sv. Lapmarken.)

Under en Sten i Luleå Lapmark, i Nærheden af

Gellivarre, der fordum var Nedeby-Lappernes Stuo-

ramus Basse, (Mythol.Pag.135), skal der for mange Aar

siden være funden en Øxe, hvorpaa ingen Eust kunde

bide. Denne Øxe kom did paa følgende Maade: En
Lap, ved Navn Patto-Poadnje, kom i Slagsmaal med en

Stallo, som han mærkede havde Omgjængelse med hans

Datter. Hermed kom han under Veir paa følgende

Maade: Lappen havde sin Gamme staaende tæt ind

ved en Blødmyr, over hvilken hans Datter nødvendig-

vis daglig maatte gaa. Xu lagde han Mærke til, at

hun aldrig var vaad paa Benene, naar hun kom hjem,

og sluttede heraf, at Stallo bar hende over Myren.

Da han i Kampen med Stallo mærkede, at han ikke

tik Bugt med ham, anraabte han Stenen eller Gudebil-

ledet om Hjælp. Men, da Stallo ogsaa gjorde det

Samme, fik ingen af dem Overhaand; thi Alt, hvad

Lappen lovede at ofre til sin Hjælper, det lovede og-

saa Stallo. Omsider lovede Lappen at ville skjænke

den Øxe, som Stallo havde i sin Haand, og i det

Samme fik han sligt Overlag, at Stallo satte Livet til.

Ifra den Tid af laa Øxen under Stenen. Men om Hø-

sten 1745 blev den borttagen af en Kajtum-Lap, som

skal have lovet i dens Sted at lægge did Hornene og

Benene af en Oxeren, Noget han formodentlig ogsaa

har gjort, (Efter Hogstrøm. Kap. 11, § 11.)

Denne Fortælling berettes noget anderledes eller

paa følgende Maade af L. Læstadius, som har hørt den

i Kvikjok, i samme Luleå Lapmark.
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32. Stallo og Fiskerlappen.

Der var engang en Fiskerlap, som daglig satte

sine Garn ud i en Indsø, beliggende ikke langt fra det

Sted, hvor hans Gamme stod. En Morgen fandt han

en stor Sten i sin Baad. Lappen, som strax forstod,

at det var Stallo, som paa denne Maade foreløbigt vilde

prøve hans Styrke, lod, som han blev meget vred over

dette Paafund, bandede Stallo, som han nok vidste var

i Nærheden, og kastede Stenen ud igjen af Baaden

med følgende Trudsel: ,,Du forbandede Stallo, havde

du været her, skulde jeg have kastet Stenen midt

i Skallen paa dig!" Han lod saaledes, som om han

slet ikke var det mindste bange for Stallo. Næste

Bag fandt han en større Sten i Baaden. Denne løf-

tede Lappen ogsaa ud med samme Trudsel som Da-

gen forud. Tredie Dag havde Stallo lagt en saa stor

Sten i Baaden, at Lappen med Nød og neppe orkede

at vælte den ud. Nu tang Lappen stille, thi han for-

stod, at det gjaldt Liv eller Død. Da Lappen nu havde

trukket sine Garn og kom tilbage til Baadpladsen,

stod Stallo der paa Stranden og udfordrede ham til

Tvekamp. Lappen var bekjendt for at være en stærk

Mand, og saaledes blev der daNappetag mellem Kjæm-

perne. Da Lappen mærkede, at han ikke kunde raade med

sin Modstander, begyndtehan at gjøre allehaande Løfter

til sit Basse eller Afgudsbillede. Men Stallo lovede det

Samme eller Noget, der var af samme Værdi, og der-

for havde Lappens Løfter ingen Virkning. Til Slut-

ning lovede Stallo Lappens Hoved til Basse. Da faldt

Lappen i Knæ. Stallo nænnede ikke at love hele Lap-

pen til Basse, fordi han rimeligvis tænkte at gjøre sig

et lækkert Maaltid af Resten. Da sprang Lappen op
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og lovede til Basse ikke blot Hovedet af Stallo. men

ogsaa Kroppen og hans Øxe oven i Kjøbet. Dette Løfte

virkede. Stallo faldt og laa stille, medens Lappekjæm-

pen tog hans Øxe og nuggede Hovedet af ham. Men,

inden han kunde udføre sit givne Løfte, at bringe Stal-

los Krop tilligemed Øxen hen til Basse, havde hans

hjemmeværende Slægtninger allerede flyttet fra Gam-

men, ettersom de ikke kunde tro Andet, end at Lappen

var bleven overvunden, da han blev saa længe borte.

24. Patto-Poadnje hævner sig paa Stallo.

(Fra sv. Lapmarkcn. Efter L. Læstadius.)

Der var engang en gammel Lap, som ned Patto-

Poadnje, og som havde flere Børn. Nu hændte det

sig, at Lappens Børn forsvandt, det ene efter det an-

det, uden at Lappen Stakkar kunde skjønne, hvor Bør-

sene toge Veien. Endelig kom han alligevel under-

fund med Sagen. Der var nemlig en Stallo, som ho-

ede i Naboskabet, og som havde sat ud Snarer ved

en Kilde, hvor Børaene pleiede at have sin Legeplads

og more sig. Disse Snarer vare saaledes stillede, at.

naar Børaene indvikledes i dem, rullede de ned i Kil-

den og druknede. Herfra hentede Stallo dem hemme-

lig! hjem og aad dem op. Nu tænkte P. Poadnje paa

at tåge Hævn over Stallo for denne grusomme Frem-

færd. I den Hensigt tager han paa sig en gammel,

udslidt Skindpels og lader, som om han er bleven

hængende fast i Stallos Snarer. Da nu Stallo kom for

at veide sine Snarer og fik Øie paa gamle P. Poadnje.

der laa overende i Kilden, smaalo han godt og sagde:

„Ha, ha, ha, de ets pares Patto pattatalai!''
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Ha. ha, ha, nu blev selve Gamlesuggen narret! Stallo

drog nu Gamlingen op af Kilden, lagde ham paa sine

Skuldre og bar ham hjem. Derpaa hængte han ham

op i «reppen raige" eller Røghullet over Ilden, foråt

han skulde tine op. Imidlertid gav Stallo sig til at

arbeide paa et stort Traug, som han havde staaende

udenfor Gammedøren, og hvori han tænkte at lægge

Kjødet af Gamlingen. Stallos tre Sønner stode ogsaa

udenfor og saa til, hvorledes Faderen snedkererede

paa Trauget. Nu var Trauget saa vidt færdigt, at det

kun tiltrængte lidt Afpudsning med Traugøxen, et eget

Jern, der ser ud som et Græv. Men dette Værktøi

traf til at være inde i Gammen. Da siger Stallo til

sin ældste Søn: „Aa, gaa ind i Stuen efter Traugøxen

min!" Gutten gik og søgte, men fandt den ikke, da

Gamlingen, som hang i Røghullet, allerede havde gjemt

den unda. Saa siger Stallo til sin næstældste Søn:

„Gaa du efter Øxen, kan hænde, du tør finde den!"

Ogsaa han gik og ledte, men fandt Ingenting. Tilslut

siger Stallo til sin yngste Søn, som endnu var en liden

Gut: „Gaa du ind og se efter, du tinder den ganske

sikkert!" Gutten gik ind og ledte. Han fandt nu ikke

Øxen han heller, men han kunde ikke bare sig for at

se paa Gamlingen, som hang i Røghullet, og, dahan

mærkede, at Gamlingen blinkede med det ene Øie,

sprang han i en Fart ud igjen og udbrød: „Påres

Patto tjalmeh gal jilladek!" — Det lyseriøinene

paa Gamlingen! —Stallo svarede: „Sud do men le de!"

— Naa, han holder paa at tine op da!

Nu maatte Stallo selv gaa ind for at finde Rede

paa Øxen, men imidlertid havde Gamlingen sluppet sig

ned fra Røghullet og stod nu med Øxen i Haanden bag

Døren. I det Samme Stallo tittede ind gjennem Døren,
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fik han et Hug i Nakken, saa han stupte og blev lig-

gende. Da flygtede Stallosønnerne. Under Alt dette

havde Stallos Hustru ikke været hjemme. Hun fore-

stilles altid at være en arg og sintKjærring, som suger

Blod afFolk, ligesom en Vampyr, og dette udfører hun

ved Hjælp af et Jernrør, som kaldes ruovdde-b occe.

Stallo-Kjærringen hedder derfor paa Lappisk altid Lu-

dak, o: Væggelusen. Gamle Patto vilde ogsaa hævne

sig paa hende. Han tog paa sig Stallos Klæder og

sønderlemmede Stallos Krop. Derpaa gjorde han op

Ild og satte Gryden paa, samt kogte en Del af Stallos

Kjød for dermed at traktere Kjærringen, naar hun kom
hjem om Kvelden. Da Stallokjærringen fremstilles

som ligesaa dum, som Kallen, og dertil temmelig nær-

synt, saa vil det ikke forundre Nogen, at hun ikke

kunde se Andet, end at det var Stallo selv, som stel-

lede med Gryden. Da det blev Kveldvorstid, øste

Gamlingen op Kjødet og gav Kjærringen hendes Del, idet

han underrettede hende om, at hun nu endelig havde

faaet en rar Steg, nemli.u selve I ramlingen Patto-Poadnje.

Kjærringen aad og smaskede, men sagde til Slutning:

„Kåktes tat males njadda tego tattak etja?"

Hvoraf kommer det, at Maden smager ligesom af dig

selv, Far? Gamlingen svarede: ..Vaipa mon tjet-

tjeram tjakkaliv, the jå taste!" Jeg skar mig i

Lillefingeren, deraf kommer det! Da Kjærringen ved

denne Forklaring var bleven beroliget, lod han hende

æde sig vel mæt af Stallokjødet. Derpaa begyndte han

at udfritte hende. ..Gonnes mun rutta le?" Hvor

ligger mine Penge gjemte henne? ..Kan du ikke erindre

det V" svarede Kjærringen, noget forundret. ..Boasso

bælje duogen!" Under Boasshjo-Spærren ! „Hvor

ligger min ældste Søns Penge?" spurgte han igjen.
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„Under Midtspærren!" „Hvor er min næst ældste Søns

Penge?'* „Under Dørspærren!" „Hvor er min yngste

Søns Penge?" „Under Huggestabben i Boasso!" „Hvor

er dine Penge?" „Under Dørtærskelen!" Nu reiste

Patto-Poadnje sig op og viste hende, hvem han var.

Stallokjærringen fik travlt med at lede efter Jernrøret

sit, som Patto-Poadnje havde stukket hen i Ilden. „Se,

der ligger det i Ilden!" sagde Patto-Poadnje. Stallo-

kjærringen greb det og satte det for Munden, men
slugte i sig bare Gløder og Aske, og saa forbrændte

hun sine Indvolde og laa snart død paa Stedet.

25. En Datter af Stalloslægten flygler fra sine

Forældre og gifter sig med en Lap.

(Fra sv. Lapmark. Eiter L. Læstadius.)

Der var engang et ParÆgtefolk af Stalloslægten,

som havde tvende Børn, en Son og en Datter. Nu
hændte det, at der blev Mangel paa Mad for Stallofolket,

hvorfor de tænkte paa at tåge et af Børaene og spise

det op. Men de kunde ikke komme overens om Valget.

Manden vilde skaane Sønnen og sagde derfor til Kjær-

ringen : „I m mon j u o k s a gu o d d e j am !

" Jeg dræber

ikke min Buebærer! (eller Vaabendrager). Kjærringen

derimod vilde have Datteren skaanet og sagde derfor

med skrigende og arrig Stemme: „Im mon snaldo

bådnj ej am!" Jeg dræber ikke minSpinderske ! Denne

opbyggelige Samtale hørte Datteren, som var ældst

og stod udenfor Døren paa Lur. Til Slutning hørte

hun, at Moderen, som hørende til det svagere Kjøn,

maatte give efter, og at det følgelig var hun, Datteren,

som var bestemt til Offer. Pigen rømte derfor og kom
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til en Lappegamme. Her spurgte man hende, hvem

hun var, og hvorfra hun kom. „Aa," sagde hun, „jeg

har rømt for at redde Livet. Forældrene mine vilde

æde mig op! Vil I ikke være saa snille at tåge mig

tilVandbærerske?" (Den simpleste Tjeneste iblandtLap-

perne er at bære Vand). Stallos Datter forblev da

hos Lappefamilien, og, da hun var voxen, blev hun gift

med Sønnen i Huset. Da Ægteparret havde levet

sammen et Tar Aar, fik Lappen eller Stallos Svigersøn

Lyst til at hilse paa sine Svigerforeldre, samt tillige

høre efter, om der ikke skulde vanke nogen Medgift.

Hustruen søgte vel at raade ham fra et saadant Besøg

og sagd* 1
: ..Du bliver ganske vist opædt, dersom du

gaar did!" Men Manden troede ikke, at Begjærligheden

efter Menneskekjød kunde være saa stor hos Stallo.

..Jeg har jo Rensdyr," sagde Manden, ,,jeg skal give

dem en Slagteren. saa behøve de ikke at æde os, me-

dens den varer!" „Ja, ja!" sagde Konen, „dufaar vel

se. hvordan det gaar!" Saa flyttede det unge Par med
Buskap og Bohave hen til det Sted, hvor Stallo boede.

De havde ogsaa med sig et Spædbarn, en Gut, som

de havde avlet sammen. Da de naaede frem til Stallos

Hjem, bleve de meget venligt modtagne af Svigerfor-

ældrene. Lappen gav strax sin Svigerfader en Slagte-

ren, saa at han altsaa ikke manglede Ferskmad. Svi-

germoderen syntes ogsaa at være meget glad over

deres Ankomst, Hun tog sit Barnebarn ud af Komsen
eller den lappiske Vugge, kyssede det og sagde til

Datteren: ..Kjære, maa jeg faa Lov til at stelle med
Barnet, medens I sætte op Teltet?" Moderen havde

just ikke synderlig Lyst til, at Mormor skulde pusle

med Barnet, men maatte dog lade hende faa det.

Ludak eller Stallokjærringen, Blodsugersken, gik strax
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ind i sin egen Gamme med Barnet, vred Halsen om
paa det og tog paa at æde det op. En yngre Søn

af Stallo, som var født eiter Datterens Flugt, stod

og saa paa dette. Han fik da ogsaa Lyst til at smage

paa Søstersønnens Kjød og begyndte at tigge Moderen:

„Ninnes, Ninnes, vadde munjen njeputjen tjal-

matjest!" Mamma, Mamma, giv mig lidt af Søster-

sønnens lille Øie ! „I Morgen skal du faa tygge paa

din Søsters Bryster!" svarede Ludak. Datteren, som

stod ude for at lytte, stødte til sin Maud og sagde:

„Tror du nu, hvad jeg har sagt? Nu har hun ædt op

Barnet og i Morgen vil hun æde os ogsaa!" Imidlertid

kunde de for Øieblikket Intet gjøre ved Sagen. Da

Ungfolket havde faaet Teltet og Alt i Orden, kom den

gamle Stallo og hans ældste Søn hen til dem for at

høre Nyt samt fordrive den lange Vinteraften med
Passiar, saaledes som Lapperne pleie at gjøre. Under

det, at man pratede om Dit og Dat, spurgte Stallo sin

Svigerson i al Fortrolighed: „Kåsses le tu kassa-

mus naker?" — Naar sover du som sødest? — Sviger-

sønnen lod, som om han aldeles ikke anede den egent-

lige Mening med dette Spørgsmaal, men svarede ganske

roligt: „Naar Morgenrøden gaar op, da sover jeg sø-

dest!" Nu spurgte Svigersønnen igjen i sin Tur Sviger-

faderen: „Naar sover du sødest?" „Kask ij a pali!"

Ved Midnatstid! svarede Stallo. Efterat nu Sviger-

fader og Svigerson havde udfrittet, naar hver af dem
laa i den dybeste Søvn, skiltes de. Stallo og hans

Søn gik tilbage til sin Gamme og Ungfolket blev

alene igjen i Teltet. Men ved Midnatstid, da Stallo

skulde ligge i den dybeste Søvn, stode de op og flyg-

tede i al Stilhed tilbage samme Vei, de vare komne.

Manden drog forud med Renhj orden, men Hustruen
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standsede et Stykke fra Gammen for at se, hvorledes

Stallofolket bar sig ad, naar Morgenrøden gik op. Hun
havde dog for Sikkerheds Skyld spændt en stainak
eller Gjeldsimle, en Hunren, som aldrig føder Kalv,

for sin Slæde. En saadan ansees for at være det

hurtigste og mest udholdende af alle Rensdyr. Med
denne for Slæden sad nu Stallos Datter, den unge

Lappekone, bagom en stor Gran, som hun havde ladet

Manden fælde tværs over Veien. Da Morgenrøden gik

op. kom Stallo og hans ældste Son ud af Gammen,
Begge bevæhnede med hver sit Spyd. De sprang hen

til Svigersønnens Telt, som endnu stod der, og stak

her og der igjennem Dugen paa det Sted, hvor de

formodede, at de Sovende laa i sin dybeste Søvn.

Sønnen lagde endda til, da han stak med Spydet: „Ta

le maga tjåkkai, ta le obba tjåkkai!" Det gik i

Svogers Hjerte! Det gik i Søsters Hjerte ! Strax efter

kom Ludak, Blodsugersken, med et Traug og raabte:

.,Alle. ti manatjak, mallatsid kålkåtallo!"

Kjære Børa, lad ikke Blodet rinde bort! Kjærringen

vilde vel gjøre Pølse af Blodet. Nu raabte Stallos

Datter, som sad henne bag Granen og saa til: ..Taste

le a i n o 1) b a tjåk k e
!

" Her er Søsterens Hjerte ! Da

sagde Stallo: ..Xa. juobe matav!" Jeg kunde nok

forståa det! Nu begyndte Stallo og Kjærringen at

rende efter Datteren, som kjørte med Stainaken eller

Simlen, som aldrig havde baaret Kalv. Men, da Stallo

snart nnerkede, at det ikke kunde nytte at springe

efter, gav han sig til at raabe: „Vent mit Barn, vent

mit Barn. jeg vil lægge en Skat i Slædekarmen til

Medgift for dig! Vent mit Barn!" Nu holdt Datteren

Renen igjen og ventede, indtil Stallo naaede medHæn-

derne frem paa Slædekarmen. Men i det Samme hug
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hun Fingrene af ham med en Øxe, som hun havde

med sig i Slæden, og kjørte saa afsted igjen i fuldt

Firsprang. Stallo, som mistede sine Fingre, viste frem

Stumperne til Kjærringen, som kom løbende bagetter:

„Ptånne, panne ka!" Mor, Mor, se her! „Det kunde

jeg nok tænke," svarede Ludak, „ikke raader du med
hende, nei, lad mig selv prøve!" Nu begyndte Kjær-

ringen at løbe efter og raabe: „Vent, vent, jeg har

her en rar Skat, som du skal faa i Medgift, vent bare

lidt!" Datteren holdt og ventede, til Kjærringen fik

Tag i Slædekarmen, men hug saa Fingrene af hende

ogsaa, saa at baade Skatten og Fingerstumperne

rullede ind i Slæden, og saa piskede hun paa Reiien,

saa den i fuldt Firsprang satte afsted efter Sporene af

Hjorden. Men Stallos gamle Kjærring hørtes længe

bagefter at raabe og skrige : „Tjaske, tuona hæppo,

mo ka ds a kaskos id!" Kast tilbage Fingerstum-

perne, du Helvedes Skamløse

!

26. Stallo og Lappebrødrene Sodno.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstadius.)

Der var engang to Brødre, som hed Sodno, og de

eiede en stor Renhjord. De havde en eneste Søster,

som hed Lyma, og, naar Brødrene vare borte paa Jagt,

maatte Lyma passe Renhj orden. Flere Mile fra Brø-

drene Sodno boede der tre Brødre af Stalloslægten

sammen med sin gamle Moder. En Dag, medens

Sodno-Brødrene vare paa Jagt, kom Stallo-Brødrene

og tog baade Lyma og hele Hjorden med sig. Men,

før de fik Lappepigen afsted, stjal hun sig til at knytte

Enden af et Traadnøste fast i Gammen. Traaden lod
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hun løbe ud efter sig langs Veien, og, da Traadnøstet

ikke rak længer, tog hun Rentalle, som hun havde

gjemt i en Pose, oglod smaa Klumper falde langs Veien

efter sig, foråt Brødrene skulde kunne se, hvor det

var blevet baade af hende og Hjorden. Da Brødrene

kom hjem fra Jagten, fandt de Gammen tom, og, da

de saa, atAlting var rovet bort, kunde de skjønne, at

det maatte være Stallofolket, som havde været ude

paa Plyndring, og som havde tåget med sig Søste-

ren og Hjorden. Røverne havde ikke levnet den

raindste Madsmule igjen i Huset, Der var intet an-

det Raad for Sodno-Brødrene end at sætte efter saa

snart som muligt, og, veiledede af Traaden og Ren-

tallen, lagde de da i Vei, for muligens at tåge Hævn
over Stallobrødrene.

Tredie Dag, ud paaKvelden,naaede de frem did,hvor

Stalloerne boede. De vovede ikke at anfalde Stalloerne

aabenbart, men maatte gaa frem med List. De kløv

derfor op i et Træ tæt ved en Kilde, hvor Stallo-

folket pleiede at hente Vand, og tænkte, at de kanske

paa den Maade kunde faa tale med Søsteren eller

give hende et Vink, om Stalloerne sendte hende ud

for at hente Vand fra Kilden. Ud paa Kvelden, da

det var klart Maaneskiri, kom ogsaa virkelig Søsteren

til Kilden. Brødrene gav nu sin Nærværelse tilkjende

ved at vifte med Huerne, saaledes at Skyggen af disse

bevægede sig paa Sneen. Nu foreskrev de Søsteren,

hvorledes hun skulde bære sig ad med at for-

hjælpe dem til at befri hende og Hjorden og faa Hævn
over Stalloerne. „Du ved," sagde de, ,,at naar Stallo

ikke tinder sin Mad aldeles renligt tillavet, saa rører

han den ikke, men kaster den for Hundene. Naar nu

Stallo har sat Gryden paa Ilden, og Kjødet har kogt
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en god Stund, saa skal du ligesom af Vanvare træde

paa Enden af et af Vedtræerne under Gryden, saa

Gryden hælder saavidt, at lidt Sod skvulper over og

derved lidt Aske spruder op i Gryden. Du ved, at

Stallo ikke spiser den Mad, hvori der er kommen
Aske, og saa vil han da rimeligvis befale dig at tåge

Gryden og bære den ud og kaste hele Kogningen for

Hundene. Men du bærer den hid til os, vi har ikke

smagt Mad i tre Dage."

Lyma gjorde, som Brødrene sagde, og det gik,

som de ventede. Da den a^ldste Stallo blev var, at

der kom Aske og Kul op i Gryden, befalede han

Lappepigen at bære Gryden ud, slaa Indholdet for

Hundene og igjen hente rent Vand fra Kilden til en

ny Kogning. Lyma bragte Kjødet til Brødrene, som
nu foreskrev hende videre:

„Naar du har kogt anden Gang, og den ældste af

Stallobrødrene lager sig til at gaa tilsengs, saa skal

du lade, som om du ikke længer, som før, aldeles

bortviser hans Frieri, men du skal lade dig føre hen

til Sengen og spase med ham, saa du faar ham til at

trække af sig Jernskjorten, som han har paa. Naar
du har faaet af ham Jernskjorten, skal du ganske hem-
meligt skaffe den hen til Ilden, saa den bliver dygtigt

bed. Resten skal vi sørge for!'
1

Lyma gjorde, som Brødrene bad hende. Hun havde

før vist aabenbar Afsky for sin Frier, den ældste Stal-

lobroderen, men den Aften lod hun, som om hun havde

skiftet Sind. Stallo følte sig meget smigret og for-

nøiet tilmode over hendes forandrede Opførsel og gjorde

ingen Modstand, da hun forsøgte paa at tåge Jern-

skjorten af ham. Han tænkte, at hun nu begyndte at

blive husvarm.
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Nu nærmede Sodnobrødrene sig Huset. Stallo

havde samme Dag hentet nogle Renoxer hjem fra Mar-

ken og bundet dem fast tæt inde ved Husvæggen.

Han vilde slagte dem næste Dag. Brødrene tog nu i

Hornene paa Renoxerne og stødte dem voldsomt sam-

men, saa det hørtes inde i Stuen, som om Dyrene holdt

paa at stanges og strype hverandre i Rentømmerne.

Det vakte strax den ældste Stallos Opmærksomhed,

og han befalede den yngste at gaa ud og skille Rens-

dyrene ad, at de ikke skulde strype hverandre. Denne

gik, men han var ikke før kommen udenfor Døren, før

han faldt for Sodnobrødreues Hug, uden at give mindste

Lyd fra sig. Sodnobrødrene begyndte igjen at gjøre

Allarm med Renoxerne. Da sagde Stallo til sin anden

Broder: „ Gutten raader nok ikke med at faa Dyrene

løs, du faar vist gaa ud oghjælpe ham!" Ogsaa han

gik, men faldt ligesaa øieblikkelig og lydløst som den

første. Renoxerne vedbleve fremdeles at stanges. Da

sagde Stallo: .,Det var da besynderligt, at de ikke

skulde kunne skille Oxerne ad! Jeg faar staa op og

gaa ud selv!" Nu skulde Stallo trække paa sigJern-

skj orten, men den var bleven altfor lied ved at ligge

ved Ilden. Saaledes maatte han gaa uden Jernskjorte.

Brødrene Sodno vare ikke ganske sikre paa, om Stallo

vilde komme ud igjennem den almindelige Dør eller krybe

igjennem den lave Bagdør. (Se Mythol. Pag. 27) Derfor

havde den ældste Sodno stillet sin Broder ved Bagdøren,

foråt Stallo ikke skulde undgaa Mordjernet, om han og-

saa fik det Indfald at krybe igjennem den lave Bagdør.

Stallo, som rimeligvis begyndte at ane Uraad, da begge

hans Brødre ikke kom ind igjen, krøb ogsaa ud igjen-

nem Bagdøren. Dette hørte den ældste Sodno og ilede

strax sin Broder til Hjælp, men Stallo havde allerede

jet og reiste sig ikke mere.
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Den gamle Stallokjærringen, Moder til de tre Brø-

dre, laa imidlertid og sov under alt dette og vidste

Intet af, hvad der var foregaaet. Brødrene Sodno tråk

nu paa sig de to yngste Stalloers Klæder og gik ind.

Det stod endnu tilbage at faa vide, hvor Stalloerne

havde skjult sine Skatte. Da det begyndte at lysne

om Morgenen, nærmede den yngste Sodno sig Kjær-

ringen og lagde sit Hoved i hendes Skjød, foråt hun

skulde lyske ham. Med Et faar han da pludselig

ligesom et barnagtigt Indfald, falder hende i Talen og

spørger: „Men, kjære Moder, hvor ligger min ældste

Broders Sølv skjult henne?" „Ved du ikke det?"

spurgte den Gamle, noget forundret over Guttens

Uvidenhed. „Nei, jeg er saa glemsom!" „Det ligger

jo under Dørtærskelen!" Saa taug han stille en Stund,

men spurgte saa igjen: „Men, kjære Moder, hvor er

min mellemste Broders Sølv?" „Ved du ikke det?"

udbrød Kjærringen, næsten vred paa Gutten. „Uf nei, jeg

har glemt det!" „Det ligger under Huggestabben!"

Atter taug Sodno en Stund, men spurgte saa til Slut-

ning: ..Mor, kjære Mor, hvor er mit eget Sølv henne?"

Da blev den Gamle vred for Alvor og greb efter et

Ris for at give Gutten paa Ryggen for hans utilgive-

lige Glemsomhed. Men Sodno forstod dog at stille

hende tilfreds, saa at han omsider ogsaa fik at vide,

at den yngste Stallos Sølv laa lige under der, hvor den

Gamle sad. Nu havde de faaet at vide Alt, hvad de

ønskede.

,,Kjære Bedstemor," siger nu Lyma, som sad

ved Ildstedet, .,ved du ogsaa rigtigt, hvem det egentlig

er, du taler med?" „Hvad," udbrød den Gamle, „det

skulde da vel aldrig være Sodno?" „Jo, ham er det!"

svarede Pigen. Forfærdet søgte den Gamle efter sit
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Sugerør eller det Jernrør, hvormed hun pleiede at

suge Blodet af sine Ofre. Troldrøret var borte. Lyma
havde listet sig til at putte det i Ilden. „Hvor er mit

Jernrør?" raabte Kjærringen. „Se der, Bedstemor,

der ligger det!" svarede Lyma og pegte paa Bstedet.

Stallokjærringen greb det glødende Rør og slugte i

sig igjennem Røret Aske og gloende Kul, saa hendes

Indvolde forbrændte og hun døde paa Stedet. Nu grov

Sodnobrødrene efter Sølvskattene, fandt alle tre, tog

saa Søsteren og Renhjorden med sig og reiste tilbage

igjen til sit eget Hjem.

27. En Askelad narrer Stallo.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstartius.)

En Askelad havde engang paa en eller anden

Maade forvildet sig og var kommen til en Stallos Bo-

pæl. Denne Stallo havde baade Hus, Kjør og Faar.

Nu pleiede altid Stallo, naar han rik Tag i en slig liden

Bytting af en Lappegut, at beholde ham nogen Tid

hos sig for at gjøde ham, førend han spiste ham. Saa

tænkte han nu ogsaa at gjøre med denne; men imid-

lertid hittede Askeladden paa et listigt Kneb til at

gjøre Stallo blind. Han anstillede sig nemlig, som om
han var overordentlig klarsynt, og foregav, at han saa

allehaande forunderlige Ting paa langt Hold. Stallo

forsøgte at stirre i samme Retning, men kunde Ingen-

ting opdage. „Hør, Gutten min," sagde Stallo, „hvorledes

erdubleven saa klarsynt?" ,.Jo," svarede Askeladden,

Jeg lod engang dryppe en Draabe Bly i Øinene mine.

deraf kommer det!" „Aa, nei da," sagde Stallo, „kjære,

held lidt smeltet Bly i Øinene paa mig ogsaa, jeg
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vilde saa gjerne blive ligesaa klarsynt som du!" «Ja/1

sagde Askeladden, „det skulde jeg gjerne gjøre, men

du taaler det vel ikke, det gjør lidt ondt, ser du!"

„Taale det," mente Stallo, „jeg vil taale Alting, bare

jeg bliver saa klarsynt som du, Askelad!" Askeladden

maatte saaledes ligesom mod sin Villie støbe Bly

i Øinene paa Stallo. Han lod Stallo lægge sig paa

Ryggen, og derpaa hældte han først i det ene Øie.

Stallo jamrede sig, men sagde alligevel: „Kjære, skynd

dig og hæld hurtigt i det andet Øie ogsaa!" Aske-

ladden saa gjorde. „Nu kommer du," sagde Askelad-

den, „ til at være blind en Stund, indtil Øinene under-

gaa Forvandling, men efter den Tid 'bliver du rigtig

klarsynt!" Imidlertid maatte nu Askeladden forestaa

Husholdningen, medens Stallo var blind. Han tog en

fed Saubuk blandt Stallos Faar og slagtede den. Der-

paa tog han Stallos gamle Hund og slog den ihjel.

Om Kvelden kogte han fedt Faarekjød til sig i den

ene Gryde, men i den anden kogte han Hundekjød for

Stallos Regning, og da det var færdigt, øste han Hunde-

kjødet op i etTraug til Stallo, medens han selv satte

sig til at spise af det fede Faarekjødet. Nu hørte Stallo,

at Askeladden spiste baade med god Smag og Behag

af sit Maaltid, medens hans egne Tænder knapt vikle

bide paa det seige Hundekjødet. „Hør, Gutten min."

sagde Stallo til Askeladden, „koktes tun njalbme fal

snjaiska, ja mun njalbme fal stauka, stauka?"

Hvoraf kommer det, at din Mund snasker og smasker,

medens min Mund bare knarker? Askeladden fandt

paa noget til Svar herpaa, og dermed maatte Stallo

lade sig nøie. Imidlertid vårede det dog ikke længe,

førend Stallo indsaa, at han maatte være bleven narret

af Askeladden, ettersom den belovede Klarsynthed al-

Lappiske EveDlyr. '
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deles ikke indfandt sig. Blind var han, og blind bier

han. Han spekulerede derfor paa, hvorledes han skulde

faa hævne sig og betale Askeladden hans Bedrageri.

Til den Ende bad han Askeladden en Dag at gaa ind

i Faarehuset for at tælle over Faarene. „Kan gjerne

det gjøre," sagde Askeladden og gik ind. Men skjønt

Stallo var blind, kom han dog strax efter og stillede

sig i Døren. „Haa, haa," tænkte Stallo, „nu har jeg

dig i Fælden, du skal vel ikke slippe ud igjen, uden

at jeg faar Kløerne i dig!" Men Askeladden lod sig

ikke saa let forknytte heller. „Nu skal du slippe ud

alle Faarene mine," sagde Stallo, „men et om Gangen,

og min store Saubuk skal du slippe ud aller sidst!"

.,Ja, ja," sagde Askeladden, „det skal ske!" Saa lod

da Askeladden Faarene slippe ud, et for et, mellem

Benene paa Stallo, som stod midt i Døren, men den store

Saubukken tog han og slagtede og drog Skindet af

den. Da det endelig blev Storbukkens Tur, krøb Aske-

ladden ind i Skindet og gik paa alle Fire ud imellem

Stallos Ben. „Aa haa," sagde Stallo, „du min præg-

tige, store Saubuk!" og klappede den paa Ryggen. En-

delig sagde Stallo: „Kom nu selv ud, Gutten min!"

Da raabte Askeladden udenfor: MJeg er jo alt forlænge

siden ude jeg!"

28. En Askelad narrer Stallo til at flygte fra

Hus og Hjem.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstailius.)

En Askelad havde engang forvildet sig og var

kommen til en Stallos Bopæl. Stallo beholdt ham hos

sig nogen Tid for at gjøde ham. Da han nu syntes,
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han var fed nok, sendte han ham en vakker Dag ud

i Skoven for at hente et Stegespid. Askeladden gik;

men, da han havde en Mistanke om, hvad Stegespiddet

skulde bruges til, saa hentede han hjem med sig fra

Skoven nogle raa og krogede Vidiegrene. „Det duer

ikke," sagde Stallo, „hent bedre Spid!" Askeladden

gik, men kom atter tilbage med nogle krogede Vidie-

kviste. „Findes ikke bedre i Skoven?" spørger Stallo.

„Nei, siger Askeladden, ,.jeg kan ingen bedre finde!"

„Saa faar jeg gaa selv," siger Stallo. Medens Stallo

lager sig til at gaa, spørger Askeladden: „Agjam,
agjam, maste don ænemusat balak?" Kjære Bed-

stefar, hvad er du mest bange for? „Sjuda guo-

lest!" For Hvæsfisken! 1 svarer Stallo. Medens Stallo

var i Skoven for at hugge sig et Stegespid, tog Aske-

ladden og kastede de raa Vidiekvistene paa Ilden.

Derpaa tog han og snoede sammen nogle sorte Uld-

traade og bandt dem om Stallos Sølvsæk. Vidiekvi-

stene, som laa paa Ilden, begyndte snart at syde og

hvæse, som om det var et helt Ormebøle. Da nu Stallo

kom hjem fra Skoven, siger Askeladden: „Agjam,
agjam, gula sjudaguole!" Bedstefar, Bedstefar, hør

paa Hvæsfisken! Stallo lyttede,' og, da han hørte Sy-

dingen af de raa Vidiekvistene paa Ilden, blev han saa

forskrækket, at han troede, at hele Huset var fuldt af

Orme. Han sprang strax op og greb efter Sølvsækken

for at begive sig paa Flugt. Men i det Samme raabte

Askeladden: „ Bedstefar, se, se, Ormene har bidt sig

fast i Sølvsækken din!" Idet Stallo kastede Øinene

paa Sølvsækken og fik se de sorte Uldtraade, som
Askeladden havde knyttet fast i den, troede han, det

1 Med „ Hvæsfisken" menes Ormen, og Stallo fremstilles altid som

meget bange for denne.

7*
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var Orme, som kravlede op af den. Han var ikke sen

med at slænge Sækken fra sig, sprang paa Dør og

raabte: „Nu hopper jeg fra Aas til Aas!" Saaledes

frelste Askeladden sit Liv og blev Eier af alt Stallos

Sølv og Gods.

29. Fogden i Vadsø, som gjorde sig til

en Slallo.

(Fra Varanger.)

For mange Aar siden levede der en Foged paa

Vadsø, som skulde være gruelig stærk og saa rask til-

bens, at Ingen kunde naa ham. Men paa samme Tid

levede der ogsaa en Fjeldlap, som iblandt sine Folk

ligeledes havde Ord for at være baade stærk og rask,

og Lappen bed Andras Bæive. 1 Fogden havde hørt

megen Tale om denne Andras, og, da han nu engang

1 Saave] i svensk som finsk Lapruarken fortælles der Sagn ora en

berømt Lappfamilie, de- havde Navnet Bæive, (o : Sol), eller

Paivia. Stamfaderen Peder Paivia boede i Nærheden af Enare-

Søen og skal have havt tre Sønner, Vuolab. Issak og Jouhan,

der vare de sterkeste Kjæmper og flinkeste Bueskyttere. De

vaie ogsaa berømte for sin Dygtighed til at fange Vildren

i dertil indrettede milelange Indhegningcr paa Høifjeldene, eu

Fangstmaade, der beskrives af Joh. Tornaus, Pag. 49. Den ældste

og stærkeste af Brødrene, Vuolab, kom engaag i Kamp med

en Stallo. Kampen begyndte. som sædvanligt, med at lofte Stene.

Stallo kom tilkort i denne Kamp og rømte til Ishavet, men Vuo-

lab forfulgte ham. Stallo hoppede over Neidenelven, men Vuo-

lab hoppede efter, indhentede og dræbte ham og vendte derpaa

tilbage med rigt Bytte i Sølv. Vuolab kunde i Spranget ind-

hente en Vildren og en Ulv. Med bare Hænder dræbte han en-

gang en Bjørn. (Se „En Sommer i Finmarken, Russ. Lapl.

og Nordkarelen". P. 66.)
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kom til Vadsø, begyndte Fogden at egge ham til paa

forskjellige Maader at vise sin Styrke, blandt Andet

opfordrede han ham til at prøve paa at hoppe over

en otteaaret Baad, som just var hvælvet op paa Stran-

den og tjærebredt. Andras var villig til at prøve sig,

naar Fogden ogsaa vilde prøve. Saa indgik de da et

Væddemaal om en hel Del Gods. Den, der hoppede

saa høit over Ottæringen, at Kuftebræmmerne hans

ikke kom nær Kjølen, han skulde være den Vindende.

Først hoppede Andras Bæive, og Kuftebræmmerne

hans kom slet ikke nær Kjølen. Saa hoppede Fogden,

men det var ikke frit for, at han strøg lidt an imod

Kjølen. Da spyttede Andras og sagde: „Du kom nok

tilkort dengang, Fogd, du har faaet Tjære paa Kufte-

bræmmerne dine!" Fogden blev vred og truede med:

.,Du skal nok faa bruge Benene dine endnu en Gang,

Andras Bæive !" Imidlertid saa skiltes de nu ad

dengang for det Første. Næste Vaar nyttede Andras

med sine Rensdyr til en Fjord paa Vestsiden af Vadsø,

som hedder Bieccavuodna eller Persfjord. Fogden

var vidende herom, og, da Andras vel var kom-

men til Persfjord, gjorde Fogden sig til Stallo 1
, tog

sin Søn og sin Hund med sig og roede afsted til

Persfjord. Da Fogden kom ind i Fjorden, saa han An-

dras gaa og spadsere i Nærheden af Søen. Saa for-

vandlede Fogden sig til et Vragstykke af et Skib, og,

da Andras saa Vragstykket drive ind imod Stranden,

steg han ned i Fjæren for nøiere at undersøge, hvad

1
Efter Folketroen kunde enhver Troldkarl eller Enhver, der var

noget indviet i Trolddomskunster, gjøre sig til en Stallo ved at

frasige sig sin Daabspagt. Man vaskede sit Ansikt og Hoved og

frasagde sig Daaben og Korset; saa blev man til en Stallo og

kunde som saadan tilføie Menneskeheden allehaande Ondt.
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det var. Men, medens han stod der og saapaaVrag-

stykket, som drev nærmere og nærmere ind imod Stran-

den, blev han pludselig ganske fælen, og der kom en

slig besynderlig Angest over ham, at han løb sin Vei

opover fra Stranden, saa fort han kunde. I det Samme,
han løb afsted, plystrede det, saaledes som Stallo pleier

at plystre. Andras indsaa nu, at det maatte være

Vadsøfogden, som havde gjort sig til Stallo og var

efter ham. Det randt ham nu ogsaa i Hu, at Fogden

havde truet ham med de Ord: „Du skal nok faa bruge

Benene dine endnu en Gang, Andras Bæive!" An-

dras, som nu heller ikke var uvidende i Trolddoms-

kunsten, ønskede sig da en Vildrenoxes Fodder. Dem
fik han, og med dem løb han et godt Stykke, førend

han standsede for at lytte efter Stallo. Men, idet han

standsede, hørte han Stallo plystre et godt Stykke

foran sig, og netop i den Retning, hvorhen han løb.

Saa ønskede Andras sig Fødderne af en Vildrenkalv;

thi, naar en Vildrenkalv er i den Alder, at den første

Gang begynder at fælde Haar, da er den saa hurtig i

Spranget, at intet vingeløst Dyr kan indhente den.

Saa fik han Fødderne af en Vildrenkalv og sprang

med dem et godt Stykke. Da han igjen standsede for

at lytte, hørte han Stallo plystre langt bag sig. Nu
løb Andreas hen paa en Kant, hvor han vidste, at der

var to mindre Indsøer og mellem Indsøerne et smalt

Sund. Midt i Sundet var der en Sten; men, da Våndet

løb ganske stille, og Stenen laa lidt under Våndet,

kunde Ingen se den. Men Andras vidste nøiagtigt,

hvor den laa, løb derhen, hoppede ud paa Stenen og

fra den over paa den anden Side af Sundet. Saa

løb han endnu et Stykke, indtil han var kommen midt

for den ene af Indsøerne. Der begyndte han saa at
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linje og raabe, foråt Stallo skulde høre, hvor han var.

Stallo hørte det ogsaa og løb efter Lyden. Da han

kom frem til den modsatte Bred, ligeoverfor Andras,

raabte Andras til ham: „Hop nu du ogsaa over her,

hvor jeg har hoppet!" „Jeg orker ikke at hoppe over

her!" svarede Stallo. „Aa, tvi for Skam," raabte An-

dras, „orker ikke du at hoppe der, hvor enhver Stak-

kar af en Lap kan hoppe!" Da blev Stallo sint og

hoppede til, men dumpede ned midt i Indsøen. Nu
skulde Andras til at skyde ham ihjel, medens han

svømmede tillands. I gamle Dage bragte Lapperne

Buer, og Pilespidsen var et Lommenæb. Da Andras

skjød første Gang, hoppede Stallo saa høit i Veiret.

at Pilen fløi imellem Benene hans. Saa sigtede Andras

midt paa Panden og skjød anden Gang, men Stallo

hoppede igjen saa høit, at Pilen gik imellem Benene.

Tredie Gang holdt Andras i øverste Kanten af Skallen

og traf Stallo i Underlivet. Han naaede dog ind til

Stranden, men var næsten aldeles kvit med det Samme,

og døende sagde han til Andras : „Du skal love at

begrave mig sømmeligt, og, naar du det har gjort, kan

du drage hen i Persfj orden til min Baad og tåge mit

Gods, og Hunden kan du dræbe, men min Søn skal

du ikke dræbe, Andras!"

Andras begravede Stallo, saaledes som han havde

begjæret, og Hunden slog han ihjel; thi Stallohunden

er slig, at, naar den faar slikke sin Herres Blod, lev-

ner Stallo op igjen. Derfor har Stallo altid Hunden

med sig. Andras tog først alt Godset, som fandtes

i Baaden, derpaa tog han Aarene bort og stødte saa

Baaden med Gutten tilhavs, saa den drev afsted for

Vind ogVeir. Saa løb han hjem igjen, og, da han kom
ind i Gammen, kastede han sig ned paa sit Leie og
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udbrød: „Aa, jeg er mest kvit!" Andras havde en

Broder. Da Andras vel var falden i Søvn, gik Bro-

deren udenfor, tog et Vedtræ og slog et haardt Slag

i Væggen ligefor Andras's Hoved. Andras for op i

Søvne og raabte: „Aa, jeg skjønner det nok!"— Han
tænkte, at Stallo var paa Færde igjen. Men i det

Samme udbrød Broderen udenfor: „Nu skjønner jeg

det ogsaa!" „Naa," svarede Andras, „siden du skjøn-

ner, bvordan det hænger sammen, saa faar du vel faa

Halvparten med mig af det Gods, som jeg har vun-

det idag!"

30. Stallobruden.

(Fra Ibestad.)

Der var engang en Stallo, som friede til en Lap-

pepige. Pigens Fader turde for det Første ikke andet

end love, at Stallo skulde faa hende, og takke til for

den Ære, som vistes ham. Men med sig selv tænkte

han, at det nok ikke skulde blive noget af. Kommer
Tid, kommer Raad, mente han. Imidlertid saa bleve

de nu enige om en bestemt Dag, paa hvilken Stallo

skulde komme og hente Bruden. Dagen kom, og Stallo

kom ogsaa. Imidlertid havde Lappen laget istand en

Træblok og trukket Datterens Klæder paa den. En
ganske ny Kufte havde han tåget, ny Hue, Sølvbælte

om Livet, nye Komager (Lappesko) og nye Komagbaand.

Da Alt var i Orden stillede han Dukken paa Huk henne

i en Krog i Teltet med et „bæitalidne" eller tæt

Slør over Hovedet, saaledes som en lappisk Brud pleier

at bære det. Da Stallo kom ind og saa, at Bruden

sad henne i Krogen, iført sine bedste Klæder, blev han
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meget fornøiet og gik om en Stund udenfor igjen med sin

Svigerfader for at tåge imod de Rensdyr, som han

skulde faa i Medgift. Imidlertid holdt Datteren med

en Del forspændte Ren sig skjult bag en Høi tæt ved

Teltet, Da nu Stallo havde faaet sine Rensdyr og

holdt paa at slagte et af dem til Kveldsmad, lurede

Lappen sig hen til Datteren, og afsted gik det nu i

flyvende Fart indover Fjeldene. Da Stallo vel havde

slagtet Renen, gik han ind igjen til sin „Nanna" eller

Kjæreste. „Naa Nannacam, min lille Kjæreste,"

sagde Stallo, „sæt nu Gryden paa Ilden!" Nanna

rørte sig ikke. „Aa, Nanna er undselig !" tænkte Stallo,

,,jeg faar gjøre det selv!" Da Gryden havde kogt en

Stund, siger han igjen: „Naa, Nanna, nu faar du kløve

Marvbenene!" Nanna rørte sig ikke. „Nanna er und-

selig, jeg faar gjøre det selv," sagde Stallo. Da Kjødet

var kogt, siger han igjen: „Nanna, kom nu og øs op

Kjødet!" Men Nanna var fremdeles undselig og rørte

sig ikke. „Faar gjøre det selv da!" tænkte Stallo.

Da han havde øst op Kjødet, bad han Nanna komme
og spise, men Nanna var fremdeles undselig. Saa spi-

ste han da alene. Da han havde spist, bad han hende

om, at hun vikle rede Sengen. „Aa, Nanna, er du saa

undselig, saa faar jeg gjøre det selv da!" „Naa, Nanna,

kom nu og læg dig!" Nei, hun var undselig! „Jeg

faar nok selv hente dig da!" tænkte Stallo og gik hen

til Bruden, men hvad fandt han? Da han greb efter

sin Nanna, mærkede han, at det var en Træklods. Her-

over blev han saa arg og sint, at han sprang ud i bare

Skjorten og satte efter Lappen over Haug og Hamre.

Men det var nu til ingen Nytte. Stygt Veir blev det

ogsaa, Snefog og Kulde, og snart begyndte Stallo at

fryse saa jammerligt som en Hund. Endelig kom
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Maanen op paa Horizonten. Da Stallo saa den, troede

han, det var Lappen, som havde gjort op Ild, og satte

afsted igjen, alt livad han orkede. Men nei, lian blev

træt, førend han kom frem og fik varme sig ved den

Ilden. Saa krøb han op i Toppen af en Gran, og der

frøs han ihjel. Den Ende fik det.

31. Stallo-Brylluppet.

(Fra Ofoten.)

En Stallo kom engang til et Sted, hvor en Lap

hoede. Lappen havde en Datter, og, da Stallo fik se

hende, syntes han saa godt om hende, at han spurgte,

om hun vikle blive hans Sønnekone; han havde en

voxen Søn, som skulde gifte sig. Pigen svarede In-

genting, men Faderen turde ikke sige Nei; han maatte

love, at Datteren skulde blive Stallos Sønnekone. Saa

blev de enige om, hvad Tid Brylluppet skulde staa, og

Stallo drog sin Vei igjen. Da Tiden kom, sendte Lap-

pen Bud til Stallo, som boede bag et Fjeld, en Dags-

reise borte, at han, hans Kone og Søn skulde komme
til Bryllups. Lappen havde sendt sine to Sønner af-

sted med Rensdyr for at hente Stallofamilien og sagt

til dem, at de skulde tåge Veien nordenom Fjeldet

eller paa „Natsiden'' af samme, men, naar de kom frem

til Stallos Gaard, og han spurgte dem : „Hvad Vei kom
I?" saa skulde de svare: „Paa Solsiden !" Nu drømte

Stallo samme Nat, at dersom de, som kom for at hente

ham til Bryllups, kom paaNatsiden af Fjeldet, saa var

det et Forbud paa Ulykke. Da derfor Lappens Sønner

paa Stallos Spørgsmaal om, hvad Vei de kom, begge

to svarede: „Paa Solsiden!" saa blev Stallo veltilfreds
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og tog vel iraod dem. Derpaa lagede han, haus Kone,

„Nanna", og hans Søn, som Brudgom skulde være, sig

istand for at følge med tilbage. Bryllupsmad tog de

ogsaa med sig, og hele Følget reiste tilbage paa Sol-

siden af Fjeldet. Imidlertid havde Lappen med sine

Folk hugget Hul i Isen paa en Indsø, tæt udenfor sin

Bopæl, men Hullet havde de igjen omhyggeligt dækket

med Sne. Dernæst havde de laget til Mere store Træ-

klubber, og disse havde de ligeledes skjult under Sneen

rundt omkring Hullet.

Saa kom Stallo med Kone og Søn kjørende i Følge

med Lappens to Sønner, og Brylluppet begyndte. Der

blev slagtet to Rensdyr, og to Kjedler bleve satte paa

Ilden. Da Kjødet havde kogtlænge nok, tog Lappens

ældste Søn den ene Kjedel af Ilden, bar den hen

i Boasso og satte sig ned med den paa Knæerne.

Stallo, som saa dette Vovestykke af Lappens Søn,

vilde, at hans egen Søn ikke skulde vise sig mindre haard-

før, og sagde derfor til ham : „Tag nu du den anden

Kjedel af Ilden og sæt dig med den, ligesom Lappe-

gutten gjorde!" Nu var Stallos Søn ikke saa vel

vant med Sligt som Lappens Søn. Da han havde

tåget den fulde Kjedel af Ilden og satte sig med den

i Boasso, spildte han en Del kogende Sod paa sig, saa-

ledes at det raudt ned over Brystet og Maven og lige

ned til Underlivet. Stallo, som saa dette, spurgte:

„Brændte du dig, Gutten min?" „Aa, ikke saa far-

ligt!" svarede Sønnen. Saa satte de sig til at spise;

men Stallos Søn orkede ikke at tåge for sig. Han

havde brændt sig værre, end Nogen troede. Han for-

lod Selskabet, gik hen i Lappens Stabur og lagde

sig ned der og jamrede sig. Kjæresten gik efterham

og satte sig ved Siden af ham. Da han ikke kom ind
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igjen, begyndte Stallo at blive ængstelig og sagde:

„Kanske Gutten har brændt sig slemt!" Saa gik han

selv hen til Staburet for at høre, hvordan det stod til.

„Naa, hvordan er det med Gutten?" spurgte han Lap-

pepigen, som sad i Døren. „Aa, han sover nu!" sva-

rede hun. Heraf skjønte hendes Fader, som ogsaa var

fulgt med, at det var forbi med Gutten, men Stallo

mærkede ikke Uraad. Da de nu havde spist og druk-

ket, spurgte de Stallo, om han ikke havde Lyst til at

gaa med dem ned paa Isen for at more sig med for-

skjellige Lege, som Lapperne pleie at bruge. Jo,

dertil var Stallo villig. Efter en Stund fik de Stallo

til at lege den Leg, som Lapperne sig imelleni kalde

„stallostallat", d: lege Stallo eller Blindebuk. En
Lappehue drages ned over Øinene paa en afSelskabet,

saa han Ingenting kan se. Derpaa springer man rundt

omkring ham og napper ham i Klæderne. Han paa

sin Side ser til at faa Tag i, hvem han kan. Saa blev

det engang ogsaa Stallos Tur at være Blindebuk. Da
han fik fat i den Første, klappede han ham med Haan-

den ned over Ansigtet og sagde: „Simme s ammas,
du skal være Frokosten min i Morgen!" Saa fik han

fat i En til: „Simme sammas, dig skal jeg have til Mid-

dagsmad i Morgen." Saa fik han fat i den Tredie:

.,Simme sammas," sagde Stallo igjen, „nu harjegfaaet

En til Kveldsmad ogsaa!" Saa løb de igjen omkring,

raabte, lo og morede sig. Stallo sprang efter dem,

men bedst som det var, løb han lige i Hullet i Isen.

I samme Øieblik vare Lapperne færdige med Kniplerne

til at dænge ham i Hovedet, alt hvad de orkede. Stallo

skreg og raabte paa „Nanna" eller Kjærringen, at hun

skulde komme ham tilhjælp. Men, medens dette fore-

gik nede paa Isen, sad Lappekjærringerne oppe i Teltet
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og beskjæftigede Stallokjærringen paa en anden Vis.

De havde faaet hende til at lægge sit Hoved i Skjødet

paa en Lappekvinde, og, medens denne lyskede hende,

løste andre op hendes lange Haarfletninger og bandt

Haartotterne fast i Telttræerne. Derpaa lod de, som

de høilig beundrede alle de forskjellige Sager, som

hun havde hængende i sit Bælte, og derunder fik de

fat i hendes ruovdebocce eller Jernrør, hvormed

hun suger Liv og Blod af Folk. Dette listede de sig

til at faa løst af Bæltet og putte i Ilden, saa det blev

gloende hedt. Pludselig hørte Stallokjærringen sin

Mands Stemme nede paa Isen og spurgte Lappekvin-

derne: „Hissogos dobbe læ vai hasso?" Hvad er

paa Færde, Spøg eller Slagsmaal? ,,Hisso!" svarede

Lappekvinderne, — det er bare Spøg! — Saa lagde hun

sig til Ro igjen i Lappekvindens Skjød og lod sit

Hoved fremdeles lyske. Men pludselig hørte hun igjen

ganske tydeligt, at Stallo raabte: „Nanna, Nanna
buvte ruovdebocce!" Nanna, Nanna, kommedJern-
røret! Nu kunde hun ikke være i Tvivl længer. Stallo

maatte være i Livsfare. Forfærdet herover, sprang hun

op og mærkede i sin Skræk ikke engang noget til, at

hun sled af Haartotterne, som vare bundne fast i Telt-

træerne. Hun bare rumsterede og ledte omkring sig

efter Jernrøret, der skulde hænge blandt de andre

Sager, som hun havde i sit Bælte. Men borte var det.

„Hvor er Jernrøret mit? Hvem har tåget mit Jernrør?"

spurgte hun Kvinderne. De pegte paa Ilden og sagde:

„Der ligger det i Ilden!" Hun hen og greb det glø-

dende Jernrør 1 og satte det for Munden, men, istedetfor

1 Maaske Fortællingcn om dette ildsprudende Jernror, som Stallo

bruger, kan være en dunkel Erindring om det første Syn af Virk-

ningen af Ildvaaben.
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Menneskeblod, sugede hun i sig Aske, Ed og Gløder,

saaat hendes Indvolde forbrændte, og dermed saa seg-

nede hun død omkuld. I samme Stund knuste de

Stallos Hoved med Klubbeslag nede paa Isen. Den

Ende fik det Bryllup.

32. En Stallo bliver narret ved Bæverfangsten.

(Fra sv. Lapmark. Efter L. Læstadius.)

En Stallo havde sat ud Garn for at fange Bæver.

Et Stykke derfra havde han gjort op Ild i Skoven samt

klædt af sig og lagt sig til Hvile. For nu at kunne

vide, naar der kom Bæver i Garnet og for strax at

kunne springe derhen og faa Tag i den, førend den

gnavede sig løs, saa havde han fæstet et Snøre i Garnet,

og i den anden Ende af Snøret, lige ved Nyingen, hvor

han laa, havde han fæstet en Bjælde. Naar Bjælden

begyndte at klinge, vidste han, at der var Bæver i

Garnet, og, selv om han sovnede ind, vilde han blive

vækket af Bjældeklangen. Men nu havde enLap seet

denne Tilstelling, og, da Alt var i Orden, og Stallo havde

lagt sig, gik Lappen hen og rykkede i Snøret. Stallo

skyndte sig hen til Garnet, men fandt Ingenting. Imid-

lertid havde Lappen skyndt sig hen og kastet alle

hans Klæder paa Ilden. Da Stallo kom tilbage, fandt

han alle sine Klæder opbrændte og harmede sig over,

at han skulde have faret frem i slig Braaske, at han

havde revet Klæderne hen i Ilden. Han satte sig imid-

lertid ned og varmede sig. Saa ringede det atter i

Bjælden. Stallo afsted til Garnet, men ikke var der

mere Bæver denne Gang end første Gang. Det værste

var, at Ilden var aldeles udslukket, da han kom tilbage.
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Nu begyndte Stallo at fryse jammerligt, og i denne

Knibe tog han det Parti at gaa til Maanen, som lyste

over Horizonten. „Se, Fader, din Søn fryser!" raabte

han, idet han strakte Hænderne op imod Maanen. Men
det hjalp nu ikke, han frøs alligevel ihjel.

33. To Lappepiger gifte sig med Stallo.

(Fra sv. Lnpmark. Efter L. Læstadius.)

To Lappepiger havde giftet sig med to Brødre af

Stalloslægten. Den ene af disse Stallohustruer havde

faaet Barn, den anden havde intet. Efter et Par Aars

Forløb tænkte Stalloerne paa at æde op sine Hustruer.

Den ene af Brødrene siger derfor en Dag til den anden.

„Kåsses ton, vieljam, tun stainak-ronoha?" Naar

tænker du, min Broder, at æde op din Gjeldsimle?

eller den Hustru, som ingen Børn fik. Den anden

Broder svarede: „De mon, dego ton miesse-

altoha!" Naar du æder op din Simle med Kalv, skal

jeg ogsaa æde op min Gjeldsimle!

Denne forblommede Tale synes imidlertid Hustru-

erne at have forstaaet. Ialfald flygtede den børnløse

sin Vei og vikle ogsaa, at den anden skulde gjøre det

Samme, men hun svarede, at hun ikke nænnede at for-

lade sit Barn. Nu gav den Stallo, hvis Hustru havde

rømt, sig til at forfølge hende. Sin Hund tog han

med sig, foråt den skulde veire hendes Spor. Da Hu-

struen mærkede, at Stallo, hendes kjære Mand, be-

gyndte at naa ind paa hende, kløv hun op i et stort

Træ. Men Hunden, som løb efter Sporet, standsede

under Træet og gjøede paa hende som paa en Ikorn.
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Det var derfor ikke vanskeligt for Stallo at faa Øie

paa hende. Han hidsede Hunden paa hende og sagde:

„Hoe, hoc, pænnam, buoide bitta balkkan!" Hus,

hus, Hunden min, en Fedtklump skal du faa i Løn!

Nu tog Stallo sin Øxe og begyndte at hugge ned Træet.

I denne Nød gav Lappekvinden sig til at raabe: „Påtet

pædnagatjak, kæitai le attje, edne pakka He-

in a tjuokkat vadd am!" Kommer, smaa Hunde, som

Far og Mor aldrig have givet varmt Sod at lefse!

(o : drikke med Tungen). Da kom Bjørne, Ulve, Gauper,

Ræve og alle Slags Dyr fra Skoven og sønderrev Stallo

og hans Hund. Det var altsaa lidt Troldskab, som

dengang frelste Lappekvinden fra Stallos Tænder.

34. Stallo-yagge, Stallo-Dalen.

(Fra Lyngen. Meddelt.)

I Lyngens Præstegjæld ligger der en Dal, omtrent

en Mil indenfor Markedspladsen Skibotn, paa den vestre

Side af Storfjorden. 0<)sidderne paa Gaarden Stor-

eng skal i gamle Dage, førend denne Dal blev beboet.

have havt Græsgange der for sin Buskap. En Dag, da

en ung, vakker Lappepige vogtede Kreaturene i Da-

len, kom der en Stallo og beilede til hende, og, da hun

ikke strax sagde Ja, truede han med at bortføre hende

med Magt. For svag til at sætte sig til Modværge,

havde hun intet andet Raad end at love ham baade

Haand og Hjerte, men haabede dog endnu at skulle

kunne blive reddet ved en eller anden List, naar Tid

og Leilighed kom. Hun tiggede nu Stallo saa længe.

at hun fik Lov til at gaa hjem for, som hun foregav.

at hente noget af sit uundværlige Tøi og sine Stads-
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klæder. Men Stallo truede med at dræbe alle Krea-

turene, dersom hun ikke kom tilbage saa snart som

muligt, Da hun kom hjem, blev der stor Bestyrtelse

og Skræk paa Gaarden; thi, hvis hun reiste afsted.

frygtede de for aldrig mere at faa hende at se, og.

sveg hun sit Løfte til. Stallo, vilde Lapperne miste

Hjorden, der udgjorde deres eneste Eiendom. Pigen

tog da Mod til sig, og, stolende paa sin udtænkte List,

vilde hun, som en anden Judit, vove sit Liv for sin

kjære Hjord. Hun pakkede da sammen en Bylt Klæ-

der, tog paa sig den smukkeste Kufte og spændte det

smukkest broderede Bælte om sin smale Midie. Derpaa

hængte hun Sax, Kniv og Sytøi i Bæltet, udsmykkede sin

Hue med de mestbrogede Baand, tog nyt Sennegræs og

stoppede i sine bedsteKomager og endelig et stort Nøste

af Seilgarntraad i Lommen. Saa vandrede hun da af-

sted op igjennem Dalen til det Sted, hvor hendes bar-

ske Frier ventede paa hende medUtaalmodighed. Glad

over at se sin smukke Kjæreste igjen, rakte Stallo

hende sin høire Haand og vandrede opad den med tyk

Skov bevoxede Dal. Hun lod strax Garnnøstet falde

paa Marken og tråk Traaden efter sig. Paa Stallos

Forundring herover foregav hun, at hun derved fik

Snuren af Traaden. Da hun antog, at Garnnøstet var

udrnllet, slåp hun Traaden, uden at hendes Tilbeder

mærkede Uraad. Nu begyndte hun at flække Næver

af et og andet Birketræ, etterhvert som de gik opover

Dalen, og paa Stallos Spørgsmaal om, hvad det skulde

være godt for, svarede hun, at hun vilde have Næve-

ren til at gjøre op Ild med, naar de skulde hvile og

holde Maaltid. Endelig kom de til en skovløs Slette,

hvor Stallo standsede og satte sig. Pigen gjorde strax

op Ild med Næveren, bar Tørved sammen og lagde den

Lappiske Eventyr.
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paa Ilden. Efterat de havde spist, overøste Stallo hende

med Kjærtegn og viste sig saa glad i sin unge Brud,

at hans Barskhed forvandledes til øm Elskov. Han
bønfaldt hende om at hvile sig i hans Arme, men med
kvindelig Undseelse undslog hun sig herfor, medens

Ilden endnu brændte, men lovede, at, naar den var

ganske udbrændt, skulde hun foie ham i alle hans Øn-

sker, da han var saa særdeles god imod hende. Sto-

lende paa sin Styrke og henreven af Kjærlighed, lagde

han sit Hoved i hendes Skjød og bad, at hun der

skulde anstille Jagt eiter Vildt.

Efter Aftale havde imidlertid hendes Husbond,

fulgt af flere af Naboerne, gaaet paa Spor efter Stallo.

Veiledede af Seilgarntraaden og de mærkede Birke-

træer, fandt de snart frem til de Forelskedes Qpholds-

sted og nærmede sig uformærket saa nær, at de kunde

iagttage den unge Piges Vink. Saasnart hun mærkede

paa Stallos tunge Aandedræt, at han var falden i dyb

Sovn. vinkede hun ad dem. Hemmeligt listede de sig

frem og gav Stallo, som laa næsegrus med Hovedet

i Pigens Skjød, et saa vældigt Hug lige i Byggen, at

det blev hans Bane.

Hans store Kjæmpekrop lagde de indunder en stor

Sten og kastede derpaa en Stenrøs baade over ham

og Stenen. Lapperne vil vide, at man engang for mange

Aar siden har gravet op i Stenrøsen og dafundet Men-

neskeben der af usædvanlig Størrelse. Stenen kaldes

endnu Stallo-gædge, (Stallo-Sten), og Dalen af Lap-

perne Stallo -vagge, (Stallo-Dal), af Nordmændene

Skogspeiderdal. (Se ..Ethnogransk Kart over Finmar-

ken" af I. A. Friis, Plade 4.).
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35. Stallo og Rigepaal.

(Fra Lyngen. Meddelt.)

Eu Stallo kom paa sine Streiftog engang nedover

Nordnæsfj eitlet, paa østre Side af Storfjorden, i Lyn-

gen, men blev itide opdaget af Beboerne paa Nord-

næsgaarden, saaledes at de kunde tåge Flugten og

føre med sig alle de Baade, som fandtes ved Stran-

den. Stallo havde saaledes ingen Farkost at sætte

over Fjorden med, men i Mangel af Baad gjorde han

sig en Flaade af Tømmerstokke og lagde paa denne

i Vei med at ro over Fjorden. Da Beboerne paa

vestre Side saa ham komme roende, bleve de heltfor-

skrækkede, men en Mand paa Gaarden Øxvig ved

Navn Paal, som for sin Rigdom havde faaet Navnet

Rigepaal, vovede sig til at reise ham imøde. Han tog

Fiskeredskaber med sig i Baaden og roede i Begyn-

delsen omkring, som om han fiskede efter Sei. Da
Stallo nærmede sig Landet lige overfor Karnæs Gaard,

tilraabte Rigepaal ham og spurgte, hvor han agtede

sig hen og i hvad Ærinde. Stallo svarede ved at

spørge igjen, om han vidste, hvor Rigepaal boede.

„Jo," svarede Rigepaal, det vidste han godt. „Men

hvad vil du ham?" „Jeg vil prøve Styrke med ham!"

svarede Stallo. „Dersom jeg overvinder ham, skal hans

Rigdom tilhøre mig. Dersom han vinder, faar han alt

det Sølv, jeg har." „Det vil vorde dig en let Sag at

overvinde ham," mælede Rigepaal, „thi han er mere

rig end stærk." Glad herover, bad Stallo nu Fiskeren

om at vise ham det Sted, hvor Rigepaal boede. Solen

stod netop midt indover Fjorden. „Der lige under Sol-

øiet!" svarede Rigepaal. Da Solen stod Stallo lige i

Øinene, havde han ondt for at se Land og maatte skygge
8*



110 Lappiske Eventyr.

med Hænderne for at kunne opdage Stedet. Dette

mærkede Paal. tog hurtigt sin Bue op og skjød Stallo

en Pil igjennem Skuldrene. Han bemægtigede sig der-

paa Stallos Bælte og alle de kostbare Sølvsager, som

hang deri. Stallos afsjælede Legeme bragte han hen

til Skogholmen og lagde det indunder en fremstaaende

Helle samt dækkede det derpaa med en Stenrøs. ( )g-

saa her paastaa Lapperne, at deres Forfædre have

fundet Menneskeben. Gaarden, hvorpaa Rigepaal ho-

ede, kaldes endnu Paalspladsen.

IV.

Cuitek og- Karjelak.

En langt sikrere historisk Grtindvold end de fo-

regaaende Stallo-Eventyr har Lappernes Beretninger

eller Sagn omCudek og Karjelak eller Garjelak.

Ved disse Navne fæstede man ikke, som ved Jetanas

og Stallo, Begrebet om et fremmed og overnaturligt

stort Væsen, men Tschuderne og Karelerne vare al-

mindelige Mennesker, som Lapperne selv. CiuTek er

Pluralis af Cutte. der nu i Lappisk har faaet den al-

mindelige Betydning ..Fiende"; men oprindelig var dette

Ord Navnet paa et finsk Folkefærd, med hvilket Lapperne

rimeligvis have ligget i Feide, endnu førend de fordre-

ves fra det mellemste og nordlige Finland. Levninger

af dette finske Folkefærd, Tschuderne. lindes endnu i

Guvernementerne Novgorod og Olonetz samt paa Græn-

sen af Ingermanland og Estland. Tidligere vare de

især udbredte i Guvernementet Olonetz eller hoede

rundt om den sydlige Strand af Hvidehavet, og, førend

Karelerne trængte ind mellem Tschuderne og Lapperne,
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vare disse Naboer. Karelerne, der paa Lappisk kaldes

Garjelak eller Karjelak, fortsatte under sin Fremtræn-

gen de gamle Tschuders Røverier og arvede deres

Navn eller kaldtes af Lapperne Garjel-CmTek. Senere

kom ogsaa Russerne og røvede iblandt Lapperne. Cutte,

der havde faaet den almindelige Betydning Fiende, gik

da ogsaa over paa dem, og de benævnes derfor Ruossa-

t uctek. At de gamle Tschuder have gjort Streiftog

over Hvidehavet til det nuværende russiske Lapland,

er sandsynligt paa Grund af, at man iblandt Lap-

perne paa Kola-Halvøen især fineler talrige Sagn om
dem. Om de ogsaa have streifet indover i finsk Lap-

marken og norsk Finmarken, er uvist. Vistnok skulde

man tro dette af flere Stedsnavne. Saaledes er der et

høit Fjeld, ikke langt nordenfor Enare Kirke, som den

Dag idag kaldes Cudi var re, og „som skal have faaet

sit Navn deraf, at Tschuderne i fordums Tid skal have

opholdt sig der og derfra bespeidet det omkringlig-

gende Land". I Torneå Lapmark, fortæller L. Læsta-

dius, tindes der en Dal, som kaldes Cu di korsa,

Tschude-Dalen. Ligesaa kaldes Kistrand i norsk Fin-

marken Cucti gi ed de, som paa Norsk i Almindelig-

hed pleier at oversættes med „Russemark". Da nem-

lig baade Karelerne og Russerne arvede Navnet Cu-

(Tek, saa kan Stedsnavnene ligesaa godt hidrøre fra

Sammenstød medRøverhorder af disse Nationer. Med
disse omstreifende Flokke af Tschuder og Kareler har

Lapperne bestaaet ordentlige Feider, tildels i samlede,

større Masser. Med Jetanas og Stallo var det derimod

næsten altid Tvekampe. Den Tid, da Lapperne især

vare udsatte for Plyndringer af disse Røverhorder

østenfra, kaldes endnu Cucti aigge eller v a in oi

aigge, 1 Tschude-Tiden eller Ufredstiden. De maatte
1 Voina, russ. Krig.
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skjule sig i Jordhuler for at undgaa Opdagelse. Af

saadanne Huler tindes der flere i Finmarken. Røgen

blev gjennem en lang. smal Gang ledet langt bort for

ikke at robe Beboerne.

,,I syv Aar," hedder det, ..gjorde Karelerne 178 Ind-

fald i Finmarken, hvilke fulgte saa hyppigt paa hver-

andre, at et gammelt Sagn fortæller, at der mellem

hvert ikke var længeré Tid, end at man kunde faa en

Pienkjodsuppe kogt, og at kun 1 Mand blev levende

i Alten og 1 i Varanger." 1 Intet Under derfor, atdisse

Overfald har gjort den Epoke i Lappernes Historie,

at de fra samme af begvndte en ny Tidsregning.

36. Tschude-Sagn fra Jokonga i russisk Lapland.

(Meddelt paa Lappisk ved D. E. D. Europ&us.)

Der levede fordum en Mand. Der fødtes ham en

Datter, og der fødtes ham en Søn. Saa levede han

en Tid. En Dag lagede han sig til at drage ud i

Marken. Da han var færdig at drage afsted. sagde

han til Sonnen og Datteren:

..Gaa ind og sig til Eders Moder, at hun ikke maa

bære Fliser ud og kaste dem i Elven, medens jeg er

borte!" Tiden, da dette foregik. varCiuti aigge eller

vainoi aigge, Tschude-Tiden eller UtVedstiden. Saa

reiste han afsted. Men enten nu Børaene sagde til

Moderen, eller ikke sagde, hvad deres Fader havde

paalagt dem, saa hændte det, at Moderen kort Tid

efter tog et helt Fang fuldt af Fliser, bar dem ud

Lapperne og den lapske Mission, ved I. Vahl.
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og kastede dem i Elven. Saa gik hun ind igjen og

tænkte ikke paa nogen Fare. Børnene legede ved

Strandbredden. Men langt nede ved Elven kavde

der leiret sig en Flok Tschuder. En af disse gik til

Elven efter Vand og blev var, at der kom Fliser ræ-

kende ned med Strømmen.

„Der lindes Folk længer oppe ved Elven!" siger

han, idet han kom op igjen til Ildstedet.

„Hvoraf ved du det V"

„Der kommer Fliser drivende ned med Strømmen!'-

Saa brød de op og vandrede opover langs Elvebredden.

De vandrede og vandrede, indtil de kom did, hvor Lap-

pehytten stod. Børnene legede endnu ved Stranden.

En af Tschuderne gik hen til Børnene:

„Hvad bestille I her, Smaabørn !" Gutten og Pigen

bleve bange. De tog tilbens og kom løbende ind til

sin Moder og raahte:

„Anna, anna, narod puedi!" Mor, Mor, der

kommer Folk! Kjærringen gik ud og hilste paa dem.

„Vær saa god, Fremmede, at komme ind i (Jam-

men!" Saa satte hun Kjedelen paa, kogte Mad og

bad dem spise:

„Vær saa god at spise, Fremmede, forsmaa ikke,

om I har Lyst!"

„Er Husbonden hjemme, eller er han borte V" spurgte

Tschuderne.

„Han kommer strax!" svarede Kjærringen. Bør-

nene vare igjen gaaede ud og legede udenfor Døren.

Saa kom Husbonden fra Marken. Gutten løb ham

imøde og sagde:

„Far, hvad er det for Folk, som ere komne?"

„Folk!" udbrød Faderen forferdet, „har Mor ka-

stet Fliser i Elven?"
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„Ja, Mor bar Fliser ud og kastede dem i Elven!"

„Naa, hvad hun har gjort, det har hun gjort!''

sagde Manden. Dermed gik han ogsaa selv ind i

Gammen og hilste paa de Fremmede:

„Velkommen, Fremmede, hvorfor spise I ikke? Kom
og spis, mine Gjæster, forsmaa ikke, om I har Lyst!"

Saa satte han sig selv til at spise, og saa spiste de

ogsaa. Da de havde spist, skulde de lægge sig til at

sove. Men, før de lagde sig, tog de Manden og bandt

ham fast til Dørtærskelen. Derpaa lagde de sig og

sovnede. Da de havde sovet en Stund, vaagnede en

af dem, den største af Tschuderne, og sagde til Manden:

„Naa, min Maud, har du sovet godt, og hvad har

du drømt?"

,,Kjære Far," sagde Manden, .,hvorledes skulde

jeg kunne have behagelige Drømme, som ligger her

bunden? Men du, Far. som har sovet ved min Hustrues

Side, hvad drømte du?"

„Aa jeg, jeg drømte, at der kom otte Ravne og

hakkede Øinene ud paa mig! Hvad drømte saa du?"

„Jeg drømte," svarede Manden, „at en Ravn hak-

kede Øinene ud paa otte Ravne!"

..Aa Snak," sagde Tschuden, ..den ene Ravn hak-

ker ikke Øinene ud paa den anden!" Saa lagde han

sig til at sove igjen. Da han vel var sovnet, strakte

Manden sig saa langt frem, at han fik Tag i en Sabel,

som Tschuderne havde lagt fra sig. Med den skar han

over sine Baand, reiste sig op og huggede Hovedet af

den ene Tschude efter den anden, indtil han var færdig

med dem allesammen. Derpaa løste han af dem Penge-

bælterne, og saa bar han dem ned til Stranden og ka-

stede dem i Elven. Saa gik han tilbage og begyndte

at tælje til nogle lange Træpinder.
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„Hvad tæljer du paa, Far?" spurgte Gutten.

„Pinder til at spile uti et gammelt Simleskind og

et Aarskalveskind!" sagde Faderen.

„Nei Far," sagde Gutten, „det er ikke sandt, du

narrer mig!"

„Jeg narrer dig ikke," sagde Faderen, „gaa ind og

bed din Moder komme ud til mig!" Da hun kom ud,

tog Manden og spilede Kjærringen fast til Væggen af

Gammen. Derpaa greb han Datteren ved Haanden,

men slåp hende igjen og gik frem og tilbage, ligesom

uvis om, hvad han skulde gjøre. Saa greb han igjen

Datteren og spilede ogsaa hende fast til Væggen:

„Der, hvor din Moder er, kan du ogsaa være!'

Gutten tudede og græd.

„Aa, græd ikke du," sagde Faderen, „du skal faa

blive med mig!" Saa gik han ind og satte sig til at

spise, og, da han havde spist, stod han op og gik ned

til Stranden. Der tog han Baaden og roede over til

den anden Side. Saa tråk han Baaden paa Land og

vandrede afsted med Gutten. De vandrede og vandrede,

indtil de kom til Landsbyen, og der levede de siden.

37. Tschude-Sagn fra Jokonga i russ. Lapland.

(Meddelt af D. E. D. Europaus.)

Der levede engang en Mand med sin Hustru. De
fik en Søn, de fik to Sønner, de fik tre Sønner; til

Slutning fik de ogsaa en Datter. Saa levede de en

Tidlang med sine Børn. En Dag drog Sønnerne paa

Jagt. Faderen blev igjen hjemme og anede ikke, at

der kunde være nogen Fare paa Færde. Men hvad

sker? Kort efter hørte han, at der kom Folk. Hun-
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dene gjøede. Manden sprang ud og ser til sin Skræk,

at det er Tschuder. Xaa, lier var intet Andet at gjøre,

end at vise sig forekommende og gjæstfri. Han sagde

derfor:

„Vær saa god, Fremmede, at komme ind i Gammen
og hvile Eder!" De krøb ind i Gammen.

„Sætter Eder, I Reisende, sætter Eder!" Til Hu-

struen sagde han:

„Løb, Hustru, til Staburet og hent Mad til de

Fremmede !" Hustruen løb, men Manden hk i det Samme
Anledning til at hviske Xoget til hende, som gjorde,

at hun ikke kom tilbage igjen. Derpaa siger han til

sin Datter:

„Løb, min Datter, løb til Staburet og hjælp din

Moder!" Hun gik ogsaa, men heller ikke hun kom
tilbage. Saaledes var Manden alene igjen med sine

Gjsester, og saa siger han til dem:

..Venter lidt, mine Gjæster, jeg maa nok selv løbe

til Staburet for at hente Maden!" Men. idet han gik

ud, stæugte han Doren til udenfra. Derpaa tog han

et langt Spyd og krøb op paa Tåget af Gammen og

kigede ned igjennem Røghullet for at se, hvad de tog

sig til. Det lod til, at de strax havde mærket hans

List, og de raabte derfor ud til ham:

„Ah, du gamle Ræv, du har bedraget os, men, lukker

du ikke strax op, skal du faa smage Kjeppen!" Der-

paa begyndte de at støde og hamre løs paa Døren og

Væggene. Men Lappen spildte heller ikke Tiden. Med

sit lange Spyd stak han ihjel den ene efter den anden.

indtil han havde gjort Ende paa dem allesammen.

Derpaa gik han hen til Staburet til Konen og Datteren.

..Xaa, Husbond, •' sagde Hustruen, ,,hvorledes er

det gaaet, hvor ere de blevne af?"
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«Allesammen, Hustru, Allesammen har jeg dræbt,

ikke En er i Live!" I det Samme kom Sønnerne hjem

fra Jagten og vidste om Ingenting,

«Hvorfor bo I i Staburet, hvorfor bo I ikke i

(Tammen?"

„Gaar, mine Sønner, gaar ind i Gammen og I skulle

se et Syn!" Sønnerne gik hen og aabnede Døren.

Hvad saa de? Faderen havde dræbt Tschuder. Saa

sprang de tilbage til sin Fader og udbrød:

„Hvor listig du har været, Fader! Hvorledes kunde

du faa dræbt dem allesammen, Fader?"

„Naar Døden truer, mine Sønner, saa kommer
Klogskaben!"

„Du har gjort et stort Underværk, Fader! Men hvor

skal vi gjøre af dem?"

„Drager dem ned til Elven og kaster dem ud i den !"

Saa tog de og drog dem til Elven. • Først løste de

Pengebælterne af dem, derpaa stak de Hul paa deres

Tarmer, og saa kastede de dem allesammen i Elven.

Derpaa gik de tilbage til Gammen og levede der, som
de før havde levet.

38. Sagn om karelske Røverbord er.

1. „Mange Stedsnavne," siger Læstadius i sin

Journal, 2den Del, Pag. 482, „med dertil knyttede Sagn

vidne om Karelernes fiendtlige Streiferier omkring i

Luleå Lapmark. Blandt de sidste af dette Slags maa
vel det være, som en Arjeplog, Lap, Anders Nielsen

Kuonga har fortalt. Paa en Reise, medens vi opholdt

os i en Gamme ved Barthurte, fortalte han, at paa et

Sted, ikke langt derfra, havde der staaet et Slag mellem
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Lapper og Karjelak. Dette kavde gaaet for sig paa

følgende Maade. En Lappekone, som en Kveld skulde

bade sit Barn, havde til den Ende staaende foran sig

en Kjedel, fyldtmed Vand. Idet hun nu skulde sætte

Barnet ned i Kjedelen, blev hun til sin Forfærdelse

var Billedet af et Mandshoved med Hat paa, som af-

speilede sig i Våndet. Det forsvandt vel i samme
Øieblik, men, da hun atter forskrækket tittede ned i

Våndet, saa hun igjen samme Syn. Da skjønte hun,

at det var en Maud, som kigede ned fra Røghullet i

(i ammen, og at det var hans Billede, som afspeilede

sig i Våndet, Ganske sagte vækkede hun sin Mand
og underrettede ham heroin. Han greb strax sin Bue,

spændte den og lagde Pilen til Rette. Idet nu Manden

atter kigede frem i Røghullet, skjød Lappen Pilen midt

i Panden paa ham, saaledes at man tydeligt hørte, at

han ramlede ned af Tåget og faldt paa Marken. Lap-

pen vovede dog ikke strax at gaa ud for at se efter,

af Frygt for, at der kunde være Flere ude. Men om
Morgenen fandtes Manden liggende død paa Marken

med Pilen i Panden. Lappen forstod, som Sagen og-

saavar, at denne var udsendt som Speider, og at den

øvrige Trop af Fiender var etsteds i Trakten. Flere

Lapper samlede sig derfor, fulgte Sporet og overrump-

lede Karelerne, medens de laa og sov omkring et

Baal i Skoven. De bleve samtlige ihjelslagne, og af

det tagne Bytte skal endnu Noget være i Behold, nem-

lig et Slags Kjedler, som kaldes Karjela skalo.

En saadan har jeg (Læstadius) seet, Der er, saavidt

jeg skjønner, af Messing, og Lapperne sige, at disse

Karjela skalo aldrig irre. Der findes kun faa i Behold

af saadanne, og disse ere endogsaa forsynede med ny

Bund, efterat den gamle er udslidt."
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2. Ifølge et andet Sagn om Karelerne var en Skare

af dem kommen op igjennem Lapmarken for at drage

over til Norge. De havcle faaet Tag i en Lap, som de

tvang til at være deres Veiviser. Han liavde sagt dem,

at Nedstigningen var meget vanskelig, saaledes som den

i Virkeligheden ogsaa er. De maatte derfor, sagde lian,

følge ham lige i Hælene. Lappen løb foran paa Ski

og bar et Blus i Haanden, thi det var mørkt om
Aftenen. Som nu han, som kjendte ganske nøie til

Lokaliteterne, kom farende ned over mod en Tvær-

brandt, tværsvingede han pludselig og kastede Blus-

set ud for Fj eldet. De, der kom efter, fore samt-

lige udover og sloge sig ihjel. Næste Dag drog han

nedover, og, stolt over sin Bedrift, skjød han en Pil i

Væggen paa den første Stue, han kom til. Dette

optoges ilde eller som et fiendtligt Tegn, og man vikle

tåge fat paa Lappen. Men saa bad han dem følge

med og se, hvad han havde gjort, saa vikle de snart

gjøre Andet end behandle ham ikle. Etterat de havde

faaet Syn for Sagen, blev han da ogsaa baade vel be-

handlet og belønnet. (Læstadius^ Jour.. Pag. 484).

Samme Sagn fortælles ogsaa i Torneå Lapmark.

men med lidt Forandring. Det skal have været en

rig Lap, som havde svedet Haarene af paa sine Rens-

dyr, saa at Karelerne ikke brød sig om dem, da de

saa stygge og magre ud. De tvang ham imidlertid til

at være Veiviser over til Norge. De kjørte allesammen

med Ren, bundne efter hverandre i en saakaklt Raide,

undtagen Lappen, som kjørte foran med en løs Ren
og med et Blus i Slæden. Dette kastede han udfor

en Styrtning, og hele Følget styrtede udover, medens
ban selv kastede tilside med sin Ren.

3. En anden Gang var der kommen en stor Sværni
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Kareler, som havde leiret sig i en Dal i Torneå Lap-

mark. Disse Kareler havde en Anfører, som over hele

Kroppen var beklædt med Kobber. En Lap ved Navn

Jssak, (Søn af Påiviå), som var en udmærket flink

Bueskytte, havde listet sig ganske nær ind til Kare-

lernes Leir. Deres Anfører var saa stiv af sin Kobber-

beklædning, at han ikke kunde spise paa nogen anden

Maade, end ved at lade sig made af en Tjener. Under

Maaltidet skjød Lappen med en Pil efter Anføreren

og slumpede til at træffe Gaffelskaffet, netop som Tje-

neren holdt paa at stoppe Mad i Munden paa Anføre-

ren. Stødet af Pilen gjorde, at Gaffelen for ind i

Halsen paa Anføreren, saa han strax faldt død om.

Men Karelerne, som ikke saa Pilen, dræbte først Tje-

neren, som de troede var Aarsag i Anførerens Død, og

begyndte derpaa at slaas indbyrdes. Herunder faldt

den ene efter den anden for de Pile, som Lappen af-

skjød i Nattens Mørke.

4. Et andet Streifparti var kommet op til Torneå

Lapmark om Sommeren. De havde ogsaa faaet Tag i en

Lap, som de tvang til at vise dem Vei til andre Lapper.

Denne Lap bed Lavrekas eller paa Finsk Laurukai-

nen, og om hans Bedrifter fortælles flere Sagn, der

snart henlægges til Torneå Lapmark, snart til Kemi

Lapmark, snart til Enare. Indholdet er omtrentlig det

samme i alle Sagn. Det hedder, at Karelerne etsteds

paa Veien roede i flere Baade over en Indsø. Trætte

af Roingen, lagde de i Land paa en Holme for at hvile

sig. To af dem skulde vaage og holde Vagt, medens

de øvrige sov. Men til Slutning søvnede ogsaa Vagt-

karlene. Da passede Lappen sit Snit. Han stødte

alle Baadene, 9 i Tallet, ud fra Stranden og sprang

selv i den sidste. Da Lappen nu saa sig i Sikkerhed,
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begyndte lian at raabe til Karelerne og bad dem staa

op. Da nu disse mærkede, at de vare efterladte paa

Holmen uden Brød og uden Vaaben og Niste, som

altsammen var i Baadene, saa begyndte de at raabe til

Lappen, som roede paa Indsøen : „Laurukainen, Lauru-

kainen, forbarm dig over os!
u Men Laurukainen var

haardbjertet; ban følte ingen Medlidenbed med Kare-

lerne. Da begyndte nogle af dem at svømme for at

naa Fastlandet. Men Lappen roede til og slog med

en Klubbe ihjel alle dem, som forsøgte paa at komme
bort paa denne Maade. De øvrige sultede da omsider

ihjel, ettersom de ingen Mad bavde. Nogle skulle have

levet til det niende Døgn, og en Kvinde, som de bavde

med sig, levede til det tiende Døgn. Paa hvilken Indso

dette er foregaaet, ved man ikke bestemt at fortælle;

men af den Mængde Menneskeben, som ere fundne

paa en Holme i Sarisjårvi, nær Muonioniska, har man

formodet, at det har været her, at Karelerne sul-

tede ihjel.

5. Høgstrøm fortæller, at Lapperne i Kaitom-

Trakten, i Luleå Lapmark, kunne berette om et Felt-

slag, som deres Forfædre skal have vundet over Rus-

serne eller Karelerne; men Tiden, naar det foregik,

eller hvor længe det er siden, kunne de ikke angive.

Det hedder, at et Parti Russer, eller, efter Andre,

Kareler, bavde begivet sig opover til Lapmarken.

Ved uforvarende at overfalde en Lappeby lik de et

anseligt Bytte af Penge og Rensdyr. Begjærlige efter

mere Bytte, gav de sig til at streife omkring efter

alle de Veie, hvor Lapperne færdedes, idet de om
Vinteren betjente sig af Ski. Man har vist mig,

siger Høgstrøm, Huler i Jorden, som man om Som-

meren bavde gjort i den Mening at skjule sig deri.
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(Se forud Pag. 112). Da nu Lapperne begyndte at

frygte for en almindelig Undergang, havde de om-

sider samlet sig sammen i et stort Antal og tåget en

Mand til Anfører. Denne anførte dem paa den Maade,

at, da de kom did, hvor de formodede, at Fienden vilde

komme, betjente han sig af et Krigspuds, idet han lod

fore en stor Del Tømmer op paa et høit Bjerg. Der-

paa lod han Sneen vel nedtrampe rundt omkring hele

Bjerget, og saa lod han øse Vand over Sneen, saaledes

at hele Bjerget lige til Toppen blev belagt med Is.

Deretter lod han gjøre Trappetrin i Isen samt Veie

eller Gangstier fra alle Kanter og Sider, foråt Fienden

skulde tinde frem til Lappernes formentlige Leir.

Dette gik ogsaa efter Ønske. Da Karelerne kom, havde

Lappen opstillet hele sit Mandskab paa den øverste

Skrænt afFjeldet, som kunde sees temmelig langt paa

alle Sider. Men. da Fienden, som vovede at stige op

til dem efter de udhugne Trappetrin, var kommen halv-

veis, slåp Lapperne paa en Gang alt sit Tømmer løst

og knuste dermed Størstedelen, paa nogle Faa nær,

som de siden dræbte. Men To slåp de afsted med
Livet, den ene med 1 Arm den anden med 1 Fod.

Disse fik Lov til at reise hjem for at berette sine

Folk, hvad Endeligt deres Kammerater havde faaet.

Paa Antallet af de Ihjelslagne have de ingen anden

Regning, end at de berette, at, da de tog de Fyrstaal.

der fandtes hos dem, og trædde dem ind paa Stræn-

gene af sine Træbuer, fyldtes 272 Buestræng. Men.

da nu enhver Stræng paa disse Buer i Almindelighed

var en god Favn lang, saa maa det have været en

ganske anselig Flok. De paavise endnu en dyb Dal,

der skjærer sig op igjennem Fjeldet, gjennem hvilken

de skal have ført Våndet op. Ligeledes viser man
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visse Steder paa Nordsiden af Fj eldet, hvor der er

bedre Græsvæxt end andre Steder, foregivende, at det

er Blodet af de ihjelslagne Kareler, der har gjort Ste-

derne frugtbarere. Det samme Fjeld kaldes endnu den

Dag idag, efter den karelske Anførers Navn, Kåppo-
varre. Det ligger omtrent 4 Mil nord for Gellivarre

og er det eneste Fjeld paa den Kant, som endnu i

Juli Maaned har Sne og Is paa sine høieste Punkter.

39. Familienavnet Tschudda.

(Fra Koutokæino.)

Om Oprindelsen til Familienavnet Tschudda har

Lapperne i Koutokæino følgende Fortælling:

En Lap og hans Søn, en halvvoxen Gut, bleve en

Sommer igjen inde i Fjeldene for at fiske i nogle Ind-

søer, medens de øvrige Fjeldlapper derimod, som sæd-

vanligt, droge til Søkanten med sine Rensdyrhj order.

En Dag. da de vare ude paa en mindre Indsø, siger

Gutten, som sad ved Aarerne, medens Faderen tråk

Garnet: „Fa'r, se, der er Folk ved Stranden!" Faderen

saa op og blev til sin Forbauselse var, at der ikke

blot var Folk paa et enkelt Sted, men at der var flere,

som havde fordelt sig rundt Indsøen, og at han saale-

des var omringet. At det ikke var Slægtninger eller

Venner, som vikle besøge ham, vidste han godt; thi

i den. Trakt, hvor han laa paa Fiske, fandtes der

ikke en Menneskesjæl i mange Miles Omkreds. Det

maatte følgelig være „Ruossa-riuTek" eller Rus-

setschuder, som vare ude paa et af sine Røver-

togter. Hans Stilling var fortvivlet, og han blev lig-

gende ude paa Våndet en Stund, hvor han for det
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Første var i Sikkerhed, da Tschuderne ingen Baad kavde.

Men iland maatte han nu alligevel engang, og, da det

led ud paa Dagen, tog lian Mod til sig, greb Aarerne

og roede raskt ind mod Stranden. Lappen var en

usædvanlig stor Mand og havde Ord for ikke blot at

være stærk, men ogsaa snild ogkløgtig. I det Samme.

han og Gutten sprang iland. tog Faderen Baaden, som

var ganske liden og let. med begge Hænder og løftede

den iVeiret saa letvindt, som om det blot havde været

et stort Trang. Han vilde vise Tschuderne. at han

ikke var at spøgemed. De lode sig ogsaa for saa vidt

skræmme af denne Prove paa usædvanlig Styrke, at

han uantastet tik gaa op i sin ..darfe-goatte" eller

Torvhytte. sum laa ganske nær Stranden. Den var

ganske liden. lav under Tåget og havde saa trang

Døraabning, at kun en Mand ad Gangen kunde krybe

ind. Han gjorde strax Ild op, satte Gryden paa og

skar op i denne en Del af den aller fedeste Fisk. som

han den Dag havde fanget. Men Salt havde han ikke

i Givden. (lutten satte han med en spændt Due til

at passe paa Døraabningen og sagde til ham saa høit,

at det godt kunde høres udenfor, at den første den

bedste, som forsøgte at smyge sig ind i Gammen,

skulde han skyde Pilen midt i Panden. Til sig selv

lagede han istand en tun? Lurk og satte den saaledes,

at han kunde gribe den. hvad Øieblik det skulde være.

Da Gryden tog til at koge, og Fisken at skyde Fedt,

begyndte Lappen at „blæse Fedt" sammen og samle

det op i enTrækop. Da han havde faaet Koppen fuld.

satte han sig til at stirre ned i Fedtet. Han saa

hverken hen til Doren eller op til Røghullet. men lagde

blot lidt mere Ved paa Ilden og .vedblev at stirre ned

i Koppen, ret som om Alt beroede paa. hvad han saa



Familienavnet Tschudda. 125

i den. Endelig var det rette Øieblik kommet. Koppen

var aldeles fuld af Tschudeansigter. Tschuderne laa

nemlig rundt omkring Røghullet og kigede ned i Gam-

men for at se, hvad Lappekjæmpen tog sig til, og

deres Ansigter afspeilede sig ganske tydeligt i Fedtet

i Koppen. Uden at se op eller lade, som om han

mærkede nogen Ting, tog Lappen Gryden af Ilden, og,

førend Russetschuderne, som tittede ned igjennem Røg-

hullet, anede mindste Uraad, slog Lappen Fedtet i

Ilden. En stor Ildtunge slog i det Samme høit i Vei-

ret og slikkede Tschuderne saaledes om Øinene, at

de som svedne Fluer tumlede ned over Gammetaget.

I det Samme greb Lappen Lurken, smøg sig ud og

begyndte i Mørket saaledes at bearbeide de hel- og

halvblinde Tschuder, at ingen af dem saa Dagens Lys

mere. For denne Heltegjerning fik han Tilnavnet

„Tschudda," og dette har hans Familie efter ham

beholdt lige til den Dag idag.

40. Samekongen og Russetschuderne.

(Fra Koutokæino.)

Samernes eller Lappernes Konge var engang i

gamle Dage, i den saakaldte „vainoi aige" eller Ufreds-

tiden, ude paa en Vandring paa Fjeldene omkring Kou-

tokæino. Der traf han pludselig paa en Flok Russe-

tschuder. De kjendte ham ikke, men spurgte: „Kjen-

der du Samekongen, og ved du, hvor han opholder sig?"

„Aa ja," svarede Samekongen, „nu kjenderjeg ham og

kan ogsaa give Jer Besked om ham!" Men med sig

selv tænkte han som saa, at de nok til rette Tid skulde

lære Samekongen at kjende.

9*
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„Naa", sagde Tschuderne, „sideu du kj ender ham

og ved, hvor han findes, saa før os til ham!"
' „Det vilde være farligt", sagde Samekongen, „thi

han har mange Folk hos sig! Men det er det samme,

hvad give I mig, saa skal jeg bringe ham til Eder?" Saa

meget desto bedre, tænkte Tschuderne og lovede ham

baade Gods og Guid, om han kunde bringe Samekon-

gen i deres Vold. En bestemt Aftale blev da sluttet

med Tschuderne om, at de skulde træffe sammen paa

en Indsø ikke langt derfra. Det var Vinter, og Isen

laa blank paa Indsøen.

..Xaar I nu," sagde Kongen, „ser Samekongen

komme med sine Folk ned til Stranden paa den anden

Side Indsøen, saa kunne I komme fra denne Side, og

saa træffe I sammen midt paa Isen." Saa drog Kongen

sin Vei, og Tschuderne sloge sig ned der, hvor de

vare. for at oppebie Samekongens Ankomst. Kongen

ilede til sine Telte og samlede sine Folk. Han bod dem

allesammen at tåge Skalkomager paa eller det Slags

Sko. hvorpaa Haarsiden vender ud. Med disse Komager

paa Benene vilde de nemlig ikke være udsatte for at

glide, men vilde kunne være raskere til at lobe paa

Glatisen end Tschuderne, som havde almindelige Sko

paa. Ligesaa bød han dem hugge sig lange Knipler

til Vange. Endelig valgte han sig ud en lang Tømmer-

stok, som han lod afkviste og afbarke. Saa drog de

afsted med Kniplerne og den lange Tømmerstokken.

Da Samekongen og hans Folk kom til Bredden af Ind-

søen, hvor Tschuderne ventede dem, begav disse sig

strax ud paa Isen fra den modsatte Side. Men, da de

nærmede sig hen imod den Side, hvor Samekongen

endnu stod med sine Folk, satte disse pludselig Tøm-

merstokken i Fart ud over Glatisen lige imod Tschu-
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tiernes Fødder. Tschuderne rullede overende og Kon-

gen og hans Folk faldt strax over dem med sine Knipler.

NogleTschuder forsøgte vel at flygte til Strandbredderne,

men Lapperne rullede Tømmerstokken efter dem, saa

de igjen tumlede overende, og sloge dem derpaa ihjel

med Kniplerne. Lapperne, som havde Komager paa,

sprang lige saa godt paa Glatisen som paa Land, me-

dens Tschuderne vare ganske hjælpeløse og kunde van-

skeligt gaa, endnu mindre løbe. Paa den Maade til-

intetgjorde Samekongen dengang en hel Flok Tschuder.

41. Anika.

(Fra russ Lapland.)

Strax østenfor Jakobselven i Sydvaranger stikker

der ud i Ishavet en stor Halvø, som kaldes Fiskerøen.

Paa Østsiden af denne findes en ganske liden 0, som
har Navnet Anikijef. Stedet er en udmærket Fiske-

plads, og Øen har været besøgt i gamle Dage baade

af Fiskere og Hvalfangere. Herom vidner en hel Del

Navne med Aarstal, som findes indhugne paa en flad

Skiferklippe oppe paa Øen. Om Oprindelsen til Øens

Navn kunne Lapperne der i Trakten fortælle et Sagn,

som ogsaa er almindelig bekjendt blandt Russerne i

hele Archangels Guvernement. Det gjengives her dels

saaledes, som Lapperne fortælle det, dels efter en rus-

sisk Forfatter Weretschagin.

For mange Aar tilbage maatte Alle, som fiskede

omkring ved Fiskerøen, betale Afgift af sit Fiskeud-

bytte til en Sørøver eller Viking, som hed Anika, (efter

hvem Øen rimeligvis har faaet sit Navn Anikijef). Denne
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Anika indfandt sig der hver Vaar med Skib og Mand-

skab og aftvang med Magt Fiskerne Tiende af deres

Udbytte. Om Vinteren var han der ikke, og Ingen

vidste, hvor han da opholdt sig. Men de aller første

Fiskere, som kom did om Vaaren, kunde være sikre

paa at træffe Skibet der og Anika spadserende paa

Stranden for at tåge imod dem. Selv de, som havde

sit Tilhold andre Steder paa Fiskerøen end i Bugten

ved Anikijef, maatte dog lægge indom paa Anikijef for at

afgive sin Tribut. Gav de ikke med det Gode, saa tog

han med Magt, og man kunde da være glad til, om
man fik beholde Livet. Paa den anden Side var han

heller ikke uden en vis Ridderlighed. Han gav dem

nemlig hvert Aar Leilighed til ved Tvekamp at blive

fri for dette Herredømme. Hver Vaar, naar han og

Fiskerne vare ankomne, samlede han dem nemlig sam-

men og spurgte dem, om Xogen vovede sig til Holm-

gang med ham Men Anika var større og stærkere

end noget almindeligt Menneske, og Ingen vovede at

indlade sig i Kamp med ham. Derfor vovede heller

Ingen at nægte ham Afgift af Fiskeudbyttet. I mange

Aar vårede denne Plage, og i mange Aar var Anika en

Skræk for alle Fiskere paa Fiskerøen. Han gjorde,

-hvad han vikle. For ham existerede hverken Lov eller

Ret. Men saa hændte det en Dag, at et Baadlagpaa

fire Mand, som sædvanligt, skulde reise ud paa Fiske

fra Havnen ved Anikijef. I sit Hastværk efter at komme
afsted lagde de ikke Mærke til, at en ung Gut var

kommen hen til dem. Han hilste høfligt paa Høveds-

manden og sagde:

„Tager mig med Eder ud paa Fiske, Kammerater,

jeg skal tjene som Lineægnerl" (Manden, som sætter Agn

paa Fiskelinens Kroge). Høvedsmanden saa paa Gutten.



Anika. 129

men kunde ikke mindes, at han havde seet ham før.

Han svarede, at de allerede havde Lineægner. Line-

drager og Rorskarl, og at det saaledes bare vikle være

til Bryderi, om de tog Flere med i Baaden. Men Gutten

vedblev at tigge Høvedsmanden om at maatte faa reise

ud med.

„Naa, siden du har slig Lyst", siger Høvedsman-

den, „saa faar du blive med da! Kors dig, bed din

Bøn og stig i Baaden!"

Gutten saa gjorde, og de for afsted. De havde

Lykken med sig den Dag. Baaden var snart fuld af

Fisk, og de roede tilbage igjen, men, som sædvanligt,

maatte de først lægge indom Anikijef for at afgive en'

Del af Fisken til Anika. Da de landede ved Øen,

kastede de Fisken iland for at rense den. Dette Ar-

beide blev overdraget til den unge Gut, som den Dag
havde været med dem. Han gjorde, som man pleier

at gjøre. Først skar han Hovederne af, derpaatoghan

Indvoldene ud, og saa flækkede han Fisken. Men Ar-

beidet gik saa hurtigt fraHaanden for ham, at de Øv-

rige stode ganske forbausede og saa paa. Da han var

færdig, tog han sine Skindhandsker af Hænderne og

bad Rorskarlen at skylle dem rene. Denne saa gjorde

og leverede ham dem tilbage. Men Gutten syntes, at

Rorskarlen ikke havde presset Våndet rigtigt af dem.

Han tog derfor selv og vred dem, men i det Samme
gik de tværs af imellem Hænderne paa ham, som om
det havde været en raadden Fille. Baadmandskabet,

som saa denne Prøve paa uhyre Styrke, begyndte at

faa en Anelse om, at Gutten ikke kunde være noget

almindeligt Menneske. I det Samme kom Kjæmpen
Anika gaaende hen imod dem.

„Hør I Folk der," skreg han, ,,hvorfor bringe I

mig ikke Afgift af Fisken idag?"
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„Du ser mig ud til en underlig En, du," svårede

Fiskernes unge Kammerat, idet han vendte sig om imod

Anika, „hvad vil du her? Du er ikke kommen til de

Rette, gaa din Vei, eller saa !"

„Hvad saa? Ha, ha, ha," lo Anika, „jeg ser, at du

ikke kjender mig; pak dig selv bort, ellers slaar jeg

dig saaledes i Marken, at du aldrig reiser dig mere!"

Gutten lod, som han slet ikke ændsede Anikas Trudsler,

men gik lige hen til ham.

„Aa haa, min lille Ven," skreg Anika, Jeg ser, du

mangler ikke Mod; jeg tror næsten, at du tænker paa

at slaas med mig!" Ja, han var ikke bange for det,

mente Gutten. Saa udvalgtes der et Sted oppe paa

selve Fiskerøen, hvor Kampen skulde holdes. Pladsen

blev indhegnet med et Gjærde af Stene, og begge de

Kjæmpende skulde holde sig indenfor Ringen, som ved

en almindelig Tvekamp eller Holmgang. Men Kampen
skulde foregaa paa den besynderlige Maade, at hver

af de Kjæmpende tre Gange efter hinanden skulde ka-

ste sig paa Hænderne og slaa sin Modstander med
Benene i Brystet. Først skulde Gutten staa forKjæm-

pen Anikas Slag, og han stillede sig derfor op midt

inde i Stenringen. Anika kastede sig paa Hænderne,

gik rundt som et Hjul og slog Gutten midt i Bry-

stet med Benene. Men Gutten rørte sig ikke af Plet-

ten. Anika gik nogle Skridt tilbage og gjorde et nyt

Rundkast. Gutten veg et Skridt bagover, men blev

staaende. For det tredie Kast veg Gutten en Favn

tilbage, men blev alligevel staaende paa Benene in-

denfor Ringen. Nu var det Anikas Tur at staa for

Guttens Slag. Denne gjorde, som Anika havde gjort,

kastede sig paa Hænderne og slog ham med Benene

i Brystet. Allerede for det første Slag veg Kjæmpen
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en Favn bagover, men incltog atter sin Plads. For det

andet Slag drev lian tre Favne tilbage og for det tre-

die syv Favne og blev liggende død udenfor Stenringen.

Fiskerne gravede en Grav inden Ringen, hvor Kampen
havde staaet. I denne blev Anika lagt og en Stenhaug

kastet over ham. Derpaa gik de, der havde overværet

Kampen, tilbage til Stranden sammen med den gaade-

fulde unge Mand. Han samlede alle Fiskerne om sig

og sagde til dem: ..Takker alle Gud! Eders Fiende

existerer ikke mere, og fra nu af skal Ingen mere vove

at forurette Eder i Eders Fiskebedrift! Gud være med
Eder ! Farvel !" Efter disse Ord forsvandt han for deres

Øine, og Ingen ved, hvorfra han kom, eller hvor han

drog hen. Men oppe paa Fiskerøen, et Stykke fra Hav-

nen, skal der efter Lappernes Sigende paa en Slette

endnu tindes Spor af Stenringen, hvor Kampen holdtes,

og Kjæmpen Anika fandt sin Død.

(Om Oprindelsen til Navnet Anika se „En Sommer i Finmarken,

russ. Lapland og Nordkarelen'', Pag. 117—180.)

V.

42. Gutten, Havfruen og Ridder Rød.

(Fra Lyngen.)

Der var engang en Konge, som skulde gjøre en

lang Søreise. Han efterlod sin Hustru hjemme, og

hun var frugtsommelig, men Kongen vidste ikke noget

derom. Han havde ikke seilet længe, førend Skibet

løb paa et Skjær og blev staaende saa fast, at hele

Mandskabet ikke kunde faa det af igjen. Men, da Alt
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forgjæves var forsøgt, kom der en Havfrue op paa

Våndets Overflade og sagde til Kongen:

..Du slipper ikke løs, førend du lover mig det Barn.

som din Hustru føder, medens du er borte!" Kongen

lovede det, ogSkibet seilede videre. Da Kongen kom
hjem igjen, havde lians Hustru født et Drengebarn.

Da Gutten blev større, og den Tid nærmede sig, at

Havfruen skulde komme for at hente ham, vilde han

ud paa Vandring for at slippe fra hende. Saa tog

han med sig til Niste tre Brød og tre Brændevinsfia-

sker, og saa drog han afsted. Da det led ud paa Af-

tenen, søgte han sig ud et Sted, hvor han kunde hvile

Natten over, og lagde sig til at sove. Ret som det

var, hørte han en Dur i Luften. Gutten blev bange

og reiste sig op. Saa kom der en Løve og sagde:

„Hvad bestiller du her, Gut V'

„Jeg flygter for Havfruen!" svarede Gutten.

„Giv mig Nogetatæde!" siger Løven. Gutten tog

frem det ene Brød og den ene Brændevinsflaske, og

saa spiste de Brødet sammen og dråk Brændevinet

sammen, og derpaa lagde de sig til at sove ved Siden

af hinanden. Saa blev det Morgen.

„Hug af mig den ene Ørespids!'' siger Løven, „og,

naar du kommer i Nød, saa ønsk, at du maa blive en

Løve!" Derpaa drog de hver sin Vei. Gutten ønskede,

at han maatte blive til en Løve. Det blev han da

ogsaa, og saa sprang han paa lire Ben den Dag. Om
Aftenen ønskede Gutten sig til Menneske igjen og

lagde sig til Hvile. Atter hørte han en Dur i Luften.

Saa kom der en Bjørn.

„Hvad bestiller du her, Gut?"

,,Jeg flygter for Havfruen!"

• „Giv mig Noget at æde!" siger Bjørnen. Gutten
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tog frem det andet Brød og den anden Brændevins-

flaske. Brødet spiste de sammen, og Brændevinet dråk

de sammen, og saa lagde de sig ved Siden af hinanden.

Om Morgenen siger Bjørnen:

„Hug af mig den ene Ørespids, og, naar du kom-

mer i Fare, saa ønsk, at du maa blive en Bjørn!"

Gutten saa gjorde og sprang afsted som en Bjørn den

Dag. Om Aftenen, da han havde lagt sig til Hvile,

susede det igjen i Luften, og saa kom der en Humle

og sagde:

„Hvad bestiller du her, Gut?"

,,Jeg fiygter for Havfruen!"

„Giv mig Noget at æde!" siger Humlen. Gutten

tog frem det tredie Brød og den tredie Brændevins-

flaske. Saa spiste og dråk de sammen, og saa lagde

de sig til Hvile sammen. Om Morgenen siger Humlen:

„Ryk af mig en Vingefjær, og, naar du kommer i

Nød, saa ønsk, at du maa blive en Humle!" Gutten

saa gjorde, og saa fløi de afsted, hver til sin Kant.

Da det led ud paa Aftenen, syntes Gutten, at han langt

borte skimtede en stor Stenurd. Did fløi han da og

ønskede, at han var et Menneske igjen. Men Stenurden

var en stor By. Den forekom ham bare som en Sten-

urd, da hau var en Humle. Saa kom han til Kongs-

gaarden og gik ind og satte sig i Forsvalen. Der

fik han høre af Tjenestefolkene, at Kongen havde en

Datter, som aldrig taalte at se nogen Mandsperson for

sine Øine. Saa blev det Aften, og Pigerne vilde lage

Seng istand til Gutten.

„Behøves ikke," sagde Gutten, Jeg kan godt sove

paa Bænken her; jeg er ikke bedre vant!"

„Nei, det kan da ikke gaa an, at du sover her,"

mente Pigerne, „vi skal nok lage Seng istand til dig!"
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Men Gutten sayde nei og lagde sig paa Bænken. Da
Alle havde lagt sig, ønskede Gutten sig til Humle og

fløi op paa det Loftkammer, hvor Kongsdatteren laa.

Vagt stod der udenfor Døren. Da han var kommen
gjennem Nøglehullet, ønskede lian sig til Menneske

igjen. Kongsdatteren til at skrige:

,,Her er et Mandfolk. her er et Mandfolk!" Vagten

styrtede ind, men i det Samme ønskede Gutten sig til

Humle igjen, og væk var han. Da Vagten kom ind

paa Kongsdatterens Værelse, sagde hun:

..Nu var netop et Mandfolk herinde!" De til

at søge i alle Kroge, men fandt Ingenting. Men de

vare ikke før komne ud igjen, før Gutten atter stod

der og gik frem imod Sengen.

..Her er et Mandfolk, her er et Mandfolk!" skreg

Kongsdatteren, endnu værre end før. Vagten ind igjen,

men i samme Øieblik sad Gutten som en Humle paa

Vinduesruden.

„Nu var han her igjen!" sagde Kongsdatteren.

„Aa Snak," sagde Vagten, „dersom nogen Mands-

person var her, maatte vel vi ogsaa se ham! Skriger

du endnu en Gang for Ingenting, saa tåge vi Livet af

dig!" Dermed gik de ud igjen. Gutten gjorde sig til

Gut igjen og stod midt paa Gulvet. Kongsdatteren

vovede ikke længer at raabe omHjælp. Saa gik Gut-

ten hen og satte sig paa Sengekanten. Kongsdatteren

vovede ikke at kny. Saa lagde Gutten sig i Sengen

ved Siden af Kongsdatteren. Hun stødte ham fra sig,

men Gutten blev liggende. Saa begyndte Gutten at

godsnakke med Kongsdatteren. I Begyndelsen vilde

hun slet ikke høre paa ham, men lidt efter lidt be-

gyndte hun at svare, og til Slutning bleve de gode

Venner og gave hinanden sit Troskabsløfte. Nu
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fortalte Kongsdatteren, at hendes Fader om tre Dage

skulde drage ud i Krig, og at hans Sværd var gjemt

paa hendes Værelse, og at den, som kunde hente

det der, skulde faa hende til Hustru. Ved Afskeden

sagde Gutten:

„Dersom jeg ikke kommer tilbage fra Krigen, hvori

ogsaa jeg drager med din Fader, saa skal du tåge en

Violin og hver Aften gaa ned til Stranden og spille,

saa alle Søtroldene komme op fra Havsens Bund!"

Efter tre Dages Forløb drog Kongen og alle hans Folk

i Krig. Men Kongen glemte sit Sværd og mærkede

det først, etterat han var kommen langt paa Vei. Saa

siger han til sine Folk:

„Den, som kan hente mit Sværd fra min Datters

Værelse, skal faa min Datter tilægte og Riget efter

mig!" Saa drog de afsted for at hente Sværdet, Rid-

der Rød, Gutten og mange Andre. Men Gutten øn-

skede, at han maatte blive en Løve, og naaede frem

til Kongsgaarden længe før Nogen af de Andre.

Da han var kommen did, ønskede han sig at blive en

Humle og fløi ind paa Kongsdatterens Værelse, hvor

Sværdet hang. Saa tog han Sværdet og sagde til

Kongsdatteren:

„Glem ikke, hvad jeg har bedet dig gjøre!" Saa

tog Kongsdatteren sin Guldring og brød den af i to

Stykker. Den ene Halvdel gav hun Gutten, den anden

Halvdel beholdt hun selv. Saa drog Gutten afsted

igjen, og, da han var kommen et godt Stykke paa Til-

bageveien, mødte han Ridder Rød og alle de Andre,

som løb omkap til Kongsgaarden. Ridder Rød begyndte

at forsøge paa at narre Sværdet fra Gutten, men Gutten

var ikke saa dum. Han drog videre; men saa blev

han tørst og lagde sig ned for at drikke af en Indsø.
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I det Samme greb Havfruen ham. Væk var han, og

Ridder Rød kom og fandt Sværdet og bragte det til

Kongen. Alt gik godt og vel, og Kongen kom endelig

tilbage til sit Rige. Da hans Datter saa. at Gutten

ikke var med i Folget, blev hun ilde tilmode. Ridder

Rod skulde nu faa hende, skjønt Kongsdatteren for-

sikrede og paastod. at han aldrig havde været paa

hendes Værelse, og at det ikke var ham. som havde

hentet Sværdet. Det hjalp ikke; hun maatte rette sig

efter sin Faders Yillie, og Brylluppet skulde holdes.

Første Bryllupsdag, om Aftenen, tog Kongsdatteren en

Violin og gik ned til Strandbredden og begyndte at spille:

.,Hør, hør." sagde Havfruen, nede paa Havsens Bund.

til Gutten, ..din gamle Kjæreste spiller!"

„Jeg kan ingen Ting hore," sagde Gutten, ..der

er Vand i Ørene mine! Løft mig høiere op. saa at

jeg ogsaa kan faa høre!" Havfruen tog ham paa sine

Skuldre og løftede ham midtveis op i Soen.

..Horer du nu?"

.,\ei," sagde Gutten, „der er Vand i Ørene mine;

jeg kan Intet høre. løft mig høiere op!" Havfruen

løftede ham op i Vandskorpen.

..Horer du nu?"

..Nei." sagde Gutten, ..der er endnu Vand i Ørene

mine! Løft mig høiere op!" Havfruen loffede ham

lige op paa det tørre Land.

..Hører du nu?"

..Endnu ikke." sagde Gutten, .,vent lidt. til Våndet

rinder af Ørene mine!" 1 det Samme onskede han

sig at blive en Humle og fiøi ind i Kongsdatterens Kjo-

lelomme. Vak var han for Havfruen, men Kongsdat-

teren følte, at der var Noget i hendes Lomme, og gik

hjemover igjen. Paa Veien blev (Jutten til Gut igjen.
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og Kongsdatteren tog ham med sig ind i Gjæstestuen.

Her fortalte hun, at der var kommen en Mand, som

kunde gjøre de mærkværdigste Kunststykker. Saa

skulde da han og Ridder Rød forsøge, hvem der kunde

vise den største Kunstprøve.

,,Gjør dig til en Løve!" sagde Kongsdatteren til

Ridder Rød. Han til at vride og vende og skabe sig

saa fælt, som han orkede, men dermed blev det. Løve

blev han ikke.

„Gjør dig til en Bjørn!" sagde Kongsdatteren.

Ridder Rød begyndte igjen at skabe sig, det værste

han kunde, men Bjørn blev han dog ikke.

.,Gjør dig til en Humle!" sagde Kongsdatteren.

Ridder Rød begyndte at surre og snurre og dure, men
Humle blev han ikke.

..Gjør nu du dig til Løve!" sagde Kongsdatteren

til Gutten. Gutten bare ønskede det, saa blev han

til en forfærdelig stor Løve, saa at alle Bryllupsgj me-

sterne i Forfærdelse flygtede hver til sin Kant. Løven

for paa Ridder Rød og havde revet ham i Stykker,

dersom ikke Kongsdatteren havde sagt:

„Bliv til Menneske igjen!" og Gutten blev Men-

neske igjen.

,,Gjør dig nu til en Bjørn!" sagde Kongsdatteren.

Gutten saa gjorde og vilde atter paa Ridder Rød.

Kongen og alle hans Folk undrede og forundrede sig

over alt dette og vidste ikke, hvad de skulde tænke

eller tro eller gjøre.

.,Bliv Menneske igjen!" sagde Kongsdatteren, og

saa stod samme Gutten der igjen midt iblandt dem.

Nu begyndte Kongen at faa en Anelse om, at kanske

det dog kunde være Gutten, som havde hentet Sværdet,

og ikke Ridder Rød.
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„Ja, saa er det," sagde Kongsdatteren, „han og

ingen Anden har hentet Sværdet, og vis nu frem Halv-

delen af Ringen, som du fik, da du hentede det!"

Gutten tog den frem, og Kongsdatteren kom med den

anden Halvdel, og Kongen prøvede og fandt, at begge

Halvdele passede sammen. Saa blev Ridder Rød hængt,

men Gutten fik Kongsdatteren.

43. Kjærringen og Fanden.

(Fra Utsjok).

Der var engang en Mand, som havde en Kjærring,

der var saa sint, at ikke selve Fanden kunde raade

med hende. En Dag var hun og Manden ude paa

en Myr "for at samle Multer. I Myren var der et

Hul, som gik dybt ned i Jorden, men rundt omkring

Hullet fandtes de deiligste Bær. Medens de nu sam-

lede Bær rundt omkring Hullet, passede Manden sit

Snit og puffede til Kjærringen, saa hun stupte paa

Hovedet ned i Hulle*. Væk var hun. og væk blev

hun. Det vårede imidlertid ikke længe, førend Manden

blev kjed af at være alene. Han begyndte at angre,

hvad han havde gjort, og ønskede Kjærringen tilbage

igjen. Saa gav han sig til at vride Vidier, og dermed

holdt han paa i tre Aar. Da han nu syntes, det kunde

være nok, bandt han Vidierne i hverandre og tog en stor

Sten og bandt den i Enden paa Vidietouget. Saa gik

han hen og firede Stenen og Vidietouget ned i Hullet.

Han firede og firede i mange Dage. Endelig gik Ste-

nen ikke dybere ned, og han begyndte at drage op

igjen. Tungt var det, men han drog og drog og gav
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sig ikke. Endelig kom Stenen, og hvad kom med

Stenen? Jo, Fanden selv, som siger til Manden:

„Tak skal du have, min gode Mand, fordi du drog

mig op fra den arge Kjærringen. Hun var saasint, at

ikke selve Fanden kunde bjerge sig mod hende. Nu
skal jeg fortælle dig en Ting, og det er, at nu gaar

jeg hen til en Handelsplads og farer i Kjøbmanden

der og plager ham. S*aa kan du komme efter, og,

naar du hører dem fortælle, at Fanden plager Kjøb-

manden, saa skal du sige:

„Jeg er Mand for at jage Fanden paa Porten,

dersom man giver mig 200 Rubler." Som sagt, saa

gjort. Manden fik sine 200 Rubler af en Kjøbmand,

300 Rubler af en anden og 500 af en tredie; thi Fanden

for fra den ene til den anden, og Manden efter ham,

og den sidste Kjøbmand var den rigeste.

„Er du nu fornøiet med Betalingen?" spurgte

Fanden.

„Aa ja," sagde Manden, „nu kan det sagtens være

nok, fordi jeg drog dig op fra Kjærringen, som hver-

ken du eller jeg kunde raade med.'-

„Nuvel," sagde Fanden, „saa har du ikke mere

her at gjøre, saa kan du gaa din Vei herfra!"

Manden kom alligevel ikke til at reise afsted saa

fort, som Fanden havde tænkt, og imidlertid plagede

Fanden en Kjøbmand lidt for egen Regning. Ret som

det var, traf Manden og Fanden paa hinanden igjen.

„Naa, er du ikke reist?" siger Fanden. „Deternok

bedst, du ser til at komme afsted, ellers kunde det

gaa dig ilde!" Manden vidste ikke andet Raad end at

løbe hen paa Fæstningen og bede dem lade alle Kano-

nerne og skyde dem af, den ene efter den anden. Saa

traf han igjen paa Fanden.

Uppiske Ev 10
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„Er du ikke endnu kommen afsted?" siger Fanden.

„Hører du ikke, hvor det dundrer?" spørger Han-

den. „Nu er den sinte Kjærringen kommen op af Hul-

let igjen, og hun er det, som kommer durende slig for

at hente dig!" Fanden afsted, saa fort han kunde, ned

i Hullet igjen til den sinte Kjærringen, og der er han

den Dag idag.

44. Bondesønnen, Kongesønnen og

Solens Søster.

(Fra Tanen.)

Der var engang en Kongesøn og en Bondesøn. De

vare Legekammerater og havde af Kongen faaet hver

sin Bue; hvormed de skjød Pile op i Luften, for at se,

hvis Pil gik høiest. Engang, som de saaledes holdt paa

at skyde, og begge skjød paa en Gang op i Luften, hændte

det, at, da Pilene faldt ned igjen, sad der paa Spidsen

af den ene Pil enHalefjær af en Guldhøne. Om denne

kom de op at strides. Kongesønnen paastod, at det

var hans Pil, paa hvis Spidse Guldfjæren sad, men
Gutten paastod det Samme, og Bondegutten havde den

Gang Ret. Da de ikke kunde blive enige, gik de til

Kongen og fortalte, hvorledes det var gaaet til. Da
Kongen fik det at høre, sagde ogsaa han det, at det

var hans Søn, som eiede den Pil, paa hvis Spidse Hale-

fjæren sad. Men Bondegutten gav sig ikke; han ved-

blev at paastaa, at det var hans. Til Slutning blev

Kongen vred og sagde til Gutten:

„Naa, lad saa være da, at det er din Pil, men,

er det din Pil, saa skal du ogsaa faa Lov til at hente

den Guldhøne, som mangler en Fjær i sin Hale, og,

henter du den ikke, skal du miste dit Liv!"
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Gutten blev ilde tilmode; han vidste ikke, hvor i

al Verden han skulde lede efter Guldhønen. Men han

havde intet Valg; reise maatte han, om ikke for Andet,

saa for at unclgaa Kongens Vrede. Saa lagede han sig

istand en Sæk med Niste, og saa drog han afsted, men

endnu vidste han ikke, hvorhen han skulde tåge Veien.

Alligevel, afsted drog han paa Lykke og Fromme. Da

han havde vandret en Dag, og Natten kom paa, lagde

han sig til Hvile. Nistesækken lagde han under Ho-

vedet. Han havde ikke sovet længe, førendhan vaag-

nede igjen derved, at der varNogen, som drog i Niste-

sækken. Gutten reiste sig overende, og, da han saa

sig om, opdagedehan, at det var en Ræv, som drog i

Sækken.

.,Hvor skal du hen?" spurgte Ræven.

„Aa, jeg er reist i Vei for at lede efter en Guld-

høne, som har mistet en Fjær af sin Hale!" sagde

Gutten, „men jeg ved ikke, hvor jeg skal finde Hønen."

„Jeg skal vise dig Veien," sagde Ræven. „Ser du,

der er en deilig Jomfru langt i Øst, som kaldes „Solens

Søster," (Bæivas oabba), eller „Morgenrøden". Hun

har tre Guldhøns i sin Gaard.

Saa drog Gutten og Ræven afsted og vandrede

sammen hele Dagen. Ræven foran, og Gutten efter.

Da Aftenen kom, lagde de sig til Hvile. Niste-

sækkene sine lagde de under Hovedet. Ved Midnats-

tid hegyndte Ræven at klynke og bære sig ilde for

Gutten.

„Husbond," sagde Ræven, „der er Nogen, som vil

drage Nistesækken fra mig!" Da Gutten saa sig

om, blev han. var, at et Menneske stod der lige

ved dem.

„Hvor skal I to hen?" spurgte Manden. Gutten

10*
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og Ræven fortalte, hvor de skulde hen, og, da Manden

fik høre det, saa tilbød han sig at blive med og være

dem behjælpelig. Saa reiste de afsted alle tre. Ræven

foran, Manden og Gutten efter. Endelig kom de til

Solens Søsters Slot, hvor Guldhønsene skulde være.

Nu standsede de og raadsloge om, hvem af dem der

først skulde gaa ind.

,.Jeg skal forsøge at gaa ind og stjæle Hønen,"

sagde Ræven. Men Gutten havde ikke rigtig Lyst til,

at Ræven skulde gaa først.

„Jeg skal gaa selv!" sagde Gutten.

,.Du kommer aldrig derfra uden Fortrædelighed!"

sagde Ræven.

.,Aa, jeg skal nok komme baade ind og ud uden

at tåge Skade!" mente Gutten.

„Saa gaa da," sagde Ræven, ..men tag ikke feil;

grib blot den Høne, som du ser mangler en Fjær i

sin Hale!" Saa gik Gutten ind i Gaarden og saa strax,

at der var tre Guldhøns, og at den ene af dem mang-

lede en Fjær i sin Hale. Gutten greb Hønen og gik

med den henimod Porten. Men, da han kom henimod

Porten, fik han se, at der stod en Dør lidt aaben til

et Værelse inde i Gaarden.

..Hvorfor skulde jeg ikke gaa hen og se mig lidt

om?" tænkte Gutten. Saa slåp han Hønen og gik

sagte nærmere og saa sig om og opdagede, at Solens

Søster laa og sov i en Seng inde i Værelset. Saa gik

han ud igjen, fik fat i Guldhønen og gik henimod Porten.

..Hvorfor skulde jeg ikke betragte Solens Søsters

Ansigt?" tænkte Gutten. Saa slåp han Hønen, gik ind

igjen og saa, at Solens Søster var usigelig deilig af

Ansigt. Atter gik han ud igjen, tog Guldhønen og gik

til Porten.
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.Hvorfor skulde jeg ikke kysse Solens Søster, siden

hun sover og er saa deilig?" tænkte Gutten og stand-

sede. Saa slåp han Hønen igjen, listede sig ind og

kyssede Solens Søster. Men, da han saa kom ud igjen

og skulde faa Tag i Hønen, var denne bleven saa sky,

at han slet ikke kunde fat i den. Da han sprang efter

den, begyndte alle Hønsene at skrige. Derved vaag-

nede Solens Søster og kom ud i Døren og sagde til

Gutten

:

„Du faar ikke Lov til at tåge min Guldhøne, med-

mindre du henter min Søster, som er røvet af Jætter

og ført langt, langt bort!" Gutten blev bedrøvet og

gik ud og fortalte sine Kammerater, hvorledes det var

gaaet ham inde i Gaarden, at han ikke fik Lov til at

tåge Guldhønen, førend han havde hentet Solens Sø-

sters Søster, „Aftenrøden," som var røvet af Jætter

og ført langt, langt bort.

„Jeg vidste nok, at du ikke kom derfra uden Fortræ-

delighed," sagde Ræven. Saa reiste de videre. Ræven

var fremdeles den, som skulde vise Veien. Da de

havde vandret flere Dage og nærmede sig Jættegaarden.

siger Ræven:

„Naar vi nu ere komne frem til Jættegaarden, saa

skal I to blive igjen uclenfor, medens jeg gaar ind

foråt hente Pigen. Naar jeg saa kommer ud med
hende, maa I strax tåge hende og fare afsted saa hur-

tigt, som I orke. Jeg selv skal gaa ind igjen og for-

søge at opholde Jætterne, saa de ikke mærke, hvor

Pigen er bleven af!" Efter denne Aftale gik de videre

og kom til Jættegaarden. Ræven, som var en gammel

Bekjendt, slåp let ind. Da han kom ind, holdt Jætterne

paa at danse med Pigen, og, da de saa Ræven, ud-

brød de:
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„Kom og tag dig en JDans med os, gamle Ræv.N

Ræven saa gjorde, men, da han havde danset en liden

Stund, sagde han til Jætterne:

„Lad nu mig ogsaa engang faa Lov til at tåge

Pigen i mine Arme og danse med hende!" Jætterne

overlod Pigen til Ræven, men i det Samme blæste Ræven

ud Lysene og for afsted med Pigen ud igjennem Døren

til sine Kammerater udenfor. Selv sprang han strax

ind igjen. Da han kom. ind, holdt Jætterne paa at

blæse op Ild; men de fik ikke før tændt Lys, før Ræ-

ven blæste det ud igjen.

„Hu, hu, hvor er Pigen?" brølede Jætterne.

„Pigen er her i mine Arme!" sagde Ræven. Paa

den Maade opholdt han Jætterne, indtil han kunde

skjønne, at hans Kammerater maatte være naaedebagom

„fem, sex Smaafjeld." Saa sprang han ogsaa selv afsted

og raabte til Jætterne:

,,Pigen er her, kom og tag hende!" Jætterne

bleve rasende forbitrede paa Ræven og sprang efter

ham. Men Ræven sprang ikke den Vei, hvor hans

Kammerater vare dragne, men paa maafaa ud i Vild-

marken, saa langt og saa længe. at han til Slutning

blev træt og maatte hvile sig. Saa lagde han sig rundt

i Ring, med Halen over Xæsetippen, og sovnede ind.

Ret som det var, kom Jætterne. Ræven var saa træt

og sov saa trygt, at de nær havde trakket paa ham.

førend han mærkede dem. Saa for han afsted igjen

paa en anden Kant og sprang saa længe, til han igjen

var nødt til at lægge sig i Ring og hvile sig. Men
saa kom Jætterne igjen, og Ræven maatte atter tåge

Benene fat og løb nu saa længe, til Dagen begyndte at

gry. Jætterne vare ikke langt tilbage. Men, da Mor-

genrøden viste sig i Horizonten standsede Ræven og
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ventede paa Jætterne. Da de kom lige ind paa ham,

pegede lian mod Østen og raabte:

,.Se, der kommer Solens Søster!" Jætterne opløf-

tode sine Øine mod Morgenrøden og bleve alle for-

vandlede til Stenstøtter. Nu drog Ræven afsted og

søgte op Sporet efter sine Kammerater, og, da kan

igjen indhentede dem, reiste de alle fire tilbage i Følge

til Solens Søsters Slot. Her blev der Jubel og Glæde,

og Gutten blev naturligvis vel modtagen, da han bragte

den forsvundne Søster tilbage. Guldhønen, som han

var reist efter, fik han strax, men det var ikke nok med
det. Solens Søster lovede, at hun selv om nogen Tid

vilde komme did, hvor Gutten boede, blive hans Hu-

stru og bo hos ham. Men Solens Søster var slig, at

det lyste af hende som af en skinnende Stjerne, og,

naar hun kom ind i et Hus, blev det saa lyst der som

den klareste Dag, selv om der forud var mørkt som

Natten. Saa sluttede de Troskabspagt med hinanden

og bleve enige om, hvad Tid Solens Søster - skulde

komme. Da Gutten nu havde udrettet sit Ærinde og

dertil endnu faaet Løfte om Solens Søster til Hustru,

saa reiste han og hans Følge tilbage igjen. Paa Hjem-

veien blev Manden igjen der, hvor han var stødt til

dem, og Ræven blev igjen der, hvor han kom fra. Saa

gik Gutten alene. Da han kom hjem, gik han til Kon-

gen og bragte ham Guldhønen, som manglede en Fjær

i sin Hale. Derpaa fortalte han ogsaa, at han skulde

gifte sig og faa en slig Hustru, at det lyste af hende

i Huset som af det klareste Lys. Hertil svarede Kongen

:

„Dersom det ikke forholder sig saaledes, som du

siger, saa skal du kastes levende i en brændende Tjæ-

retønde!" Gutten forsikrede, at detvarsandt, og for-

talte end ydermere, hvad Dag og Time hans Brud skulde
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komme, efter den Aftale, som de havde gjort, føreud

de skiltes. Men, da Tiden begyndte at nærme sig med
stærke Skridt, begyndte Gutten at blive ængstelig og

sorrigfuld i Hu; thi Kongen havde allerede antændt

Tjæretønden, hvori han skulde kastes levende, dersom

Solens Søster, hans Brud, ikke kom til den fastsatte

Tid. som Gutten havde sagt. Timen nærmede sig, Tjæ-

retønden flammede, og Gutten var bedrøvet og angst-

fuld til Døden. Han vidste ikke andet Raad mere i

denne Verden, end at kaste sig ned og anraabe den al-

mægtige Gud om at sende ham Frelse fra en forsmæ-

delig Død i en brændende Tjæretønde. Og, just som

hans Angst var paa det Høieste, kom der Folk lø-

bende, som fortalte, at man langt ude paa Havet saa

et stort Skib komme for fulde Seil ind imod Byen.

Ingen vidste endnu, hvad Skibet førte i sit Skjød. Ti-

den var omme, da Solens Søster skulde være kom-

men, eller ogsaa Gutten kastes i Tjæretønden. Men
Kongen sagde, at man skulde vente hermed, indtil Ski-

bet var seilet videre. Han vikle ikke, at Gutten skulde

brændes, og derved styg Lugt udbredes i Byen, medens

Skibet laa paa Havnen. Skibet seilede ind paa Havnen,

og snart spurgtes det, at det var Solens Søster, som

eiede det, og at hun nu kom for at gifte sig med Bon-

degutten, saaledes som hun havde lovet. Hun gik lige

op til Bondeguttens Stue, hvor hendes Brudgom laa

næsten døende af Sorg og Angst.

,,Kjender du mig'?-' spurgte Solens Søster.

..Nei, jeg kjender dig ikke!" svarede Gutten.

„Kys mig!*' sagde Solens Søster. Gutten kyssede

hende.

..Kjender du mig ikke?"

„Nei," svarede Gutten, „j eg kjender dig ikke !" Saa
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raaatte Solens Søster da selv fortælle, at hun var hans

trolovede Brud, som nu var kommen for at gifte sig

med ham. Nu fik ogsaa Kongen høre, at Solens Søster

var kommen, og han lod Tjæretønden slukke og gik

hen for at se, om det virkelig var sandt, hvad Gutten

havde sagt om hende, at det blev ganske lyst i det

Hus, hvor hun var inde. Men, da han kom ind i Bonde-

guttens Stue, saa han, at der var lige saa lyst inde i

Stuen som midt om Dagen. Kongen begyndte nu at

forsøge paa at overtale Solens Søster til at ægte hans

Søn istedetfor Bondegutten; men Solens Søster vilde

Intet høre derom. Bondegutten vilde hun have, og

næste Dag skulde Brylluppet staa. Næste Dag, da

Vielsen skulde holdes, sagde Bondeguttens Fader, at

Vielsen ikke kunde foregaa, medmindre Kongen var

tilstede. Men da Kongen kom, sagde han:

„I faa ikke Lov til at holde Bryllup, førend Gutten

har udrettet tre Ting, og det første er, at han paa en

Dag skal hugge ned alle de Træer, som findes i min

Skov!" Dermed var det forbi med Bryllup for den

Dag. Gutten vidste ikke, hvorledes han skulde udføre,

hvad Kongen havde befalet; men Solens Søster sagde

til ham:

„I mit Skib findes en Øxe, gaa og hent den og

gaa saa ud i Skoven og hug ned et Træ. Naar det

falder, saa skal du sige: „Saa falde den hele Skov!"

Men tre af de Fliser, som falde, naar du hugger Træet,

skal du samle op og putte i din Lomme!"
Gutten gjorde, som Solens Søster befalede ham.

Da det første Træ faldt, saa faldt ogsaa alle de øvrige.

Men tre Fliser tog han og puttede i Lommen. Næste

Morgen begyndte de igjen paa Brylluppet. Men Bon-

deguttens Fader sagde igjen, at Vielsen ikke kunde
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foregaa, medmindre Kongen v;ir tilstede. Saa blev da

Kongen hentet; men, da han kom, sagde han:

„I faa ikke Lov til at holde Bryllup, førend Gutten

har reist op paa Roden igjen alle de Træer, som han

igaar fældede!" Ikke heller den Dag blev der noget

af Brylluppet. Gutten maatte gaa til Skoven og gjøre,

som Solens Søster sagde ham. Hun gav ham en liden

Flaske med Salve og sagde:

„Reis op et Træ og salv det og sig: „Saa reise sig

alle Skovens Træer!" Gutten saa gjorde, og Skoven

stod der, som den før havde staaet. Tredie Dags Mor-

gen begyndte de igjen paa Brylluppet, men hellerikke

da kunde Vielsen gaa for sig, uden at Kongen var til-

stede. Da han blev hentet, sagde han

:

„Bondegutten faar ikke gifte sig, førend han har

dræbt en Slange med tre Hoveder, som tindes i Ind-

søen udenfor mine Vinduer!" Gutten blev bange; han

vidste, at Slangen var et forfærdeligt Dyr, som han

ikke med egen Styrke og paa egen Haand kunde over-

vinde. Men hans Brud vidste Raad ogsaa denne Gang.

„Gaa ud paa mit Skib," sagde hun til sin Brud-

gom, ,.og hent mit Sværd. Gaa saa hen til Indsøen

og kast Fliserne i Våndet. Tag saa Baaden og ro midt

ud paa Indsøen. Naar Slangen dukker op, saa hug til

den med Sværdet, saa hugger du alle tre Hovederne af

den paa en Gang. Hug saa Spidsen af hver Tunge og

gaa næste Morgen hen i Kongens Kjøkken. Naar Kon-

gen om Morgenen kommer ud i Kjøkkenet, skal du sige:

„Her bringer jeg dig et Morgenoffer til Vederlag

for, at du har bragt mig tre Morgenofre! Kast saa

Tungespidserne og skynd dig ud til Skibet, men vogt

dig for at se dig tilbage!"

Bondegutten gjorde, som hans Brud befalede ham.
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AfFliserne, som han kastede i Søen, 'blev der en Baad.

Med den roede han ud paa Indsøen, og, da Slangen

hævede sit Hoved op, hnggede han alle tre Hovederne

af^ den med en Gang. Derpaa huggede han Spidsen

af Tungerne og gik næste Morgen med dem til Kon-

gens Kjøkken. Da Kongen kom ud i Kjøkkenet, sagde

Gutten

:

„Naadigste Konge, du har bragt mig tre Morgen-

ofre, derfor bringer jeg dig her et Morgenoffer!" I det

Samme kastede han Tungespidserne og sprang sin Vei

ned imod Skibet. Men paa Veien snublede han og

faldt saaledes, at han kom til at se sig tilbage. Da

han saa sig om, var der hverken By eller Kongsgaard

mere. Altsammen var tilintetgjort af Tungespidserne.

Og, da han saa efter Skibet, var det saa langt ude paa

Havet, at han neppe -kunde øine det. Der stod han

saa igjen, ganske alene, ogvidste ikke, hvad han skulde

gjøre. Bedrøvet vandrede han afsted, uden at vide

hvorhen. Da han havcle vandret en Dag, saa han ud

paa Aftenen, at der steg Røg op af en Tue. Gutten

gik hen til Tuen og raabte:

„Bedstemor, slip mig ind!" Gieddegæs-Kjærringen

slåp Gutten ind i Gammen, og, da han var kommen ind,

spurgte han

:

„Kan du give mig nogen Underretning om Solens

Søster?" Nei, det kunde hun ikke. Gutten vikle gaa

igjen, men, idet han gik, gav Kjærringen ham et Brev

og bad ham tåge det med til hendes næst ældste Søster

og sagde:

„Naar du begynder at blive træt, saa tag Brevet

ud af Barmen og ryst Bladene!" Dermed reiste Gut-

ten, og, da han havde vandret lang Vei og begyndte at

blive træt, kom han ihu, hvad den gamle Kjærringen
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havde sagt om Brevet. Han tog det da frem og ry-

stede Bladene, og strax forsvandt al Trætked. Saa

reiste han videre og kom atter til en Tue, hvoraf der

opsteg Røg.

,,Bedstemor, slip mig ind!" raabte Gutten. Gied-

degæs-Kjærringen slåp ham ind.

„Her sender din ældste Søster digetBrev!" sagde

Gutten. Den Gamle modtog Brevet og takkede Gutten

for hans Umage.

„Du kan vel ikke give mig nogen Underretning om
Solens Søster?"

„Nei, jeg ved ingen Besked!" sagde Kjærringen,

men, da Gutten vikle gaa, gav hun ham et Brev med
til hendes yngste Søster og sagde:

..Naar du bliver træt, saa tag Brevet frem og ryst

Bladene!' - Dermed drog han da videre, indtil han igjen

saa Røg stige op af en Tue:

„Bedstemor, slip mig ind!" sagde Gutten. Giedde-

gæs-Kjærringen slåp ham ind.

„Se, her er et Brev fra din næst ældste Søster!"

sagde Gutten. „Ved du nogen Besked om Solens

Søster?"

„Ja," svarede Kjærringen, „hun bor paa Banka-

Slottet, og hendes Fader har nylig lidt et stort Neder-

lag i Krig, fordi du blev borte med hans Sværd, og

Solens Søster selv er næsten døende af Sorg og Græm-

melse. Men, naar du kommer til hende, skal du tåge

en Knappenaal og stikke hende inde i Haandfladen, og,

naar en Blodsdraabe kommer frem, skal du suge den

op! Da vil det blive bedre med hende, og hun vil gjen-

kjende dig. Men, førend du kommer til Banka-Slottet

vil der møde dig mange underlige Ting!"

Da Gieddegæs-Kjærringen kavde givet Gutten denne
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Besked, reiste han videre. Han havde ikke vandret

langt, førend han traf paa to Brødre, som stredes om
et Klædebon.

„Hvad strides I om, Godtfolk?" spurgte Gutten.

„Vor Fader har efterladt os et Klædebon, som er

sligt, at, naar man tager det paa sig, kan Ingen se En,"

sagde de. „Derom strides vi!"

,.Lad mig se det et Øieblik," sagde Gutten, „saa

skal jeg sige, hvem der skal beholde det!" Brødrene

overlod Klædebonnet til Gutten, men han havde ikke

før' faaet det, før han kastede det over sig og forsvandt,

saa de ikke saa ham mere. Saa vandrede han videre

og traf paa To, som stredes om en Borddug.

.,Hvad strides I om?"

„Om en Dug," svarede Brødrene, „som er slig, at,

naar den bredes paa Bordet, er Bordet med det Samme
dækket med de kosteligste Retter."

,,Lad mig se Dugen," sagde Gutten, „saa skal jeg

afgjøre, hvem der skal beholde den!" Da Gutten fik

Tag i Dugen, gjorde han sig usynlig og forsvandt. Saa

vandrede han videre og traf paa To, som stredes om
en Stok.

„Hvorom strides I?" spurgte Gutten.

„Om en Stok," svarede Brødrene, „som er slig, at

man med den ene Ende kan dræbe Folk og med den

anden Ende gjøre dem levende igjen."

„Vis mig Stokken," sagde Gutten, „saa skal jeg af-

gjøre, hvem der skal beholde den!" Da Brødrene

rakte Stokken frem, vogtede Gutten sig vel for at tåge

i den Ende, de rakte mod ham; det var den Ende, som

dræbte. Han bad om at maatte faa tåge i den anden

Ende, og, da han det fik, saa gjorde han sig usynlig

og forsvandt. Væk var han, og endt var Striden. En-

delig traf han To, som stredes om et Par Sko.
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„Hvad strides I om?" spurgte Gutten.

„Om et Par Sko, som ere slige, at, naar man har

dem paa sig og ønsker sig et Sted lien, saa er man
der med det Samme."

„Lad mig ogsaa faa prøve dem," sagde Gutten,

..saa skal jeg afgjøre, hvem der skal beholde dem!"

Da lian fik Skoene, tog lian dem paa sig og raabte:

„Gid jeg var paa Banka-Slottet!" Strax var lian der

og fandt Solens Søster næsten døende af Sorg. Men
saa tog han en Knappenaal og stak hende inde i Haand-

fladen, saa at en Blodsdraabe kom frem. Den sugede

han op, og strax kom Solens Søster tillive igjen og

fortalte ham, hvorledes det var gaaet hende og hendes

Fader fra den Tid af, at hun skiltes fra ham.

„Men værst af Alt," sagde hun, „er, at min Fader

har lidt store Tab i Krig, fordi du blev borte med

hans Sværd."

„Hvor ligge de DødeV" spurgte Gutten, „jeg maa

hen og se dem!" De viste ham Veien, og Gutten gik

hen paa Slagmarken, hvor de Faldne laa, og med

Stokken bragte han dem tillive igjen allesammen.

Saa blev der Fryd og Glæde paa Banka-Slottet, og saa

holdt de Bryllup og levede lykkeligt alle sine Dage.

45. BænV-Kongens Datter.

(Fra Tanen.)

Der var engang en Mand, som havde tre Sønner.

Den yngste kaldte de Gudnavirus eller Askeladden.

fordi han holdt mest af at ligge i Peisen og grave i

' Om Slægten Bæive eller Pai via se „En Sommer i Finmarken

Russ Lapland og Nordkarelen", P. Cf..
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Asken. Manden havtle en stor Lade, fuld af Korn,

men ud paa Høsten niærkede han, at der var Nogen,

som aad af Kornet, uden at lian kunde opdage, hvem

eller hvad det var. Saa sagde han til sin ældste Søn,

at han en Nat skulde holde Vagt i Laden. Sønnen

gik derhen om Aftenen, men, da det led ud paa Natten,

hørte han en Dur i Luften, og derover blev han saa

bange, at han løb tilbage til Stuen igjen og lagde sig.

Næste Aften gik den næst ældste afsted for at holde

Vagt; men det gik ikke ham bedre. Da det led mod
Midnatstid hørte han en Dur og en Sus, og derover

blev han saa ræd, at han tog tilbens og sprang ind

i Stuen igjen. Tredie Aften drog Askeladden afsted,

og, da han kom hen i Laden, krøb han bagom en Grind

af Jernstænger, som stod henne i enKrog. Han havde

ikke ligget længe der, førend han hørte en Dur og

en Sus i Luften, men bange blev han ikke. Bedst som

det var, kom der tre hvide Svaner ned og satte sig

paa Kornstaalet. Saa tog de Hammene af sig og bleve

til tre Jomfruer, og en af dem, som var den yngste

og vakreste, lagde sin Ham afsides fra de andre. Aske-

ladden listede sig hen og tog Hammen og gjemte den

bag Jerngrinden. Da de tre Jomfruer om en Stund

vare færdige med at plukke Korn sammen, gik de til

sine Hamme, og de to ældste fandt ogsaa sine og tog

dem paa sig og fløi did, hvorfra de vare komne; men

den yngste fandt ikke sin Ham. Hun maatte blive,

hvor hun var, og begyndte at græde og raabe:

„Dersom du er en Mand, du, som har tåget min

Ham, saa kom frem, at jeg maa tale med dig, jeg vil

give dig Gods i Overflod!"

„Dersom du er en Kvinde, du, som har tåget min

Ham, saa kom, lad mig faa tale med dig, jeg vil give

dig Rigdom i Overflod! 1 "
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„Dersom du er en Ungkarl, du, som har tåget min

Ham, saa kom frem, at jeg faar tale med dig, jeg vil

love at blive din Hustru!" Da reiste Askeladden sig

bag Jerngrinden og kom frem og spurgte:

.,Hvis Datter er du?"

„Bæivekongens Datter!" svarede Jomfruen. ..Giver

du mig ikke nu Hammen min tilbage?"

..Xei," sagde Gutten, ,,ikke førend du lover at blive

min Hustru og giver mig et Pant derpaa!" Pigen liavde

en Guldring, og paa Ringen stod Faderens og Mode-

rens Navn og hendes eget Navn. Saa gav hun ham
Ringen som Pant paa, at hun skulde blive hans Hustru,

og saa fik hun Hammen igjen. Da hun havde faaet

den, sagde hun Farvel til Gutten og lovede at komme
igjen om et halvt Aars Tid. Derpaa fiøi hun afsted.

Om Morgenen spurgte Askeladdens Fader:

..Xaa. fik du Rede paa. hvem eller hvad det er.

som æder op vort Korn?"

..Det har ingen Nød længer," sande Askeladden,

„der er Ingen, som rører det mere!" Saaledes fik ikke

Faderen vide, hvorledes det egentlig hang sammen.

Efter et halvt Aars Forløb kom Bæivekongens Datter

for at hente Gutten med et Skib, som fiøi i Luften.

„Se nu til at blive færdig, ,.saa reise vi!" sagde

Pigen til Brulgomn en sin.

..Jeg kan ikke reise, førend jeg har været henne

i Kongsgaarden og faaet Kongens Tilladelse!" sagde

Gutten.

..Gaa ikke derhen!" sagde Pigen, „han giver dig

en Befaling, som du ikke kan udføre, og kanske heller

ikke jeg kan hjælpe dig. Men Askeladden gik allige-

vel til Kongen og sagde:

..Farvel, naadigste Konge, nu reiser jeg hen for at

gifte mig med Bæivekongens Datter!"
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„Du faar ikke Lov til at drage afsted, førend du

har hugget Ded alle deTræer, som findes i min Skov!"

Gutten gik_ til Kjæresten og beklagede sig:

„Nu har Kongen givet mig en Befaling, som jeg

ikke kan udføre!"

,,Ja, hvorfor vilde du ikke hørepaa, hvad jeg bad

dig om?" sagde Kjæresten. Men saa gav hun ham en

Øxe og sagde:

„Gaa ud i Skoven, hug ned et lidet Træ, og, naar

det falder, saa sig: „Gid alle Skovens Træer falde, som

dette lille Træ nu falder!" Gutten saa gjorde, og alle

Skovens Træer faldt.

„Gjør dig nu færdig," sagde Kjæresten igjen, „saa

reise vi!"

„Jeg kan ikke reise, førend jeg har sagt Farvel

til Kongen," sagde Gutten.

„Gaa ikke til Kongen!" sagde Kjæresten hans, „du

faar en saadan Befaling, at jeg kanske ikke kan hjælpe

dig." Men Gutten gik alligevel til Kongen og sagde:

„Farvel, naadigste Konge, nu har jeg hugget ned

alle Træer i din Skov, og nu vil jeg reise!" Da sagde

Kongen:

„Du faar ikke reise, førend du har reist op igjen

paa Roden hvert Træ, som findes i min Skov!" Gutten

gik igjen til Kjæresten og beklagede sig.

„Ja, hvorfor kunde du ikke tro mig, da jeg sagde

dig, at du faar en saadan Befaling, at jeg kanske ikke

kan hjælpe dig?" sagde Kjæresten, men alligevel gav

hun ham en liden Flaske og sagde:

„Gaa hen til det Træ, som du nuggede ned, salv

det med denne Salve og reis det op paa Roden og sig

:

„Gid hele Skoven reise sig som dette Træ!" Gutten

saa gjorde, og Skoven stod der som før.

Lappiske Eventyr LI
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„Gjør dig nu færdig," sagde Kjæresten igjen til

Gutten, „saa reise vi!"

,,Jeg kan ikke reise," sagde Gutten, „førend jeg

faar sagt Farvel til Kongen!"

„Gaa ikke til Kongen," bad Kjæresten, „dufaar en

saadan Befaling, at jeg aldeles ikke kan hjælpe dig

mere i denne Verden!" Men Gutten gik alligevel til

Kongen og sagde:

„Lev nu vel, naadigste Konge, nu har jeg reist op

igjen hvert eneste Træ i din Skov, og nu vil jeg reise!"

,.[)u faar ikke Lov til at reise," sagde Kongen,

„førend du henter mig en Guldlasso, som findes i Mør-

kets Rige!" Gutten gik til Kjæresten og fortalte, hvad

Kongen havde befalet ham.

„ Ja, hvorfor kunde du ikke tro mig, da jeg sagde

dig, at du faar en saadan Befaling, at heller ikke jeg

kan hjælpe dig?" sagde Kjæresten. Saa tog hun Afsked

med Gutten og udbrød:

„Nu sees vi vist aldrig mere i denne Verden!"

Derpaa gik hun til sit Skib, og Skibet fiøi tilbage did,

hvorfra det var kommet. Men Askeladden gik afsted

til Mørkets Rige. Først vandrede han saa længe, indtil

Lyset fra denne Verdens Sol ophørte. Saa begyndte

MaanensLys, og han vandrede saa langt, somMaanens

Lys vårede. Saa kom Stjernernes Lys, og han van-

drede saa langt, som Stjernelyset vårede. Da det op-

hørte, kom han til Mørkets Rige. Der fandt han strax

Guldlassoen, som det skinnede af paa laug Vei. Han

snoede den op paa sin Arm og drog tilbage igjen.

Først kom han til Stjernernes Lys, og, da det ophørte,

kom han til Maanens Lys, og, da det ophørte, kom han

til Solens Lys. Medens han vandrede videre, fik han
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se to Jættegutter, som sloges. Askeladden gik hen til

dem og sagde:

„Hvad slaas I om?"

,,Vi have faaet en Hat i Arv, og vi slaas om,

hvem der skal have den!"

„Hvad er det for Slags Hat?"

„Det er en slig Hat," svarede Jættegutterne, „at,

naar man sætter den paa Hovedet, bliver man usynlig!"

„Hvorfor skulle I slaas," siger Askeladden, „det

er ikke vakkert af Brødre at slaas, lad mig faa se

Hatten, saa skal jeg sige, hvem der skal have den!"

Men i det Samme, Askeladden fik se Hatten, satte han

den paa Hovedet, og væk var han. Da han havde

vandret en Stund, fik han se to Jættegutter, som slo-

ges om et Par Støvler, som vare slige, at, naar man
satte dem paa Benene, tog man en Mil i hvert Skridt.

„Lad mig faa Lov til at prøve dem lidt!" bad Gutten.

Det fik han. Men i det Samme satte han Hatten paa

Hovedet, og væk var han. Nu tog han Støvlerne paa

Benene og drog videre. Han havde ikke gaaet mange

Mil, førend han igjen mødte to Jættegutter, som sloges

om en Stok.

„Hvad Rart er der ved den Stokken da?" spurgte

Askeladden.

„Den er slig," sagde Jættegutterne, „at, naar man
med den ene Ende peger paa Levende, saa dø de, og,

naar man med den anden Ende peger paa Døde, saa

levne de op igjen."

„Lad mig ogsaafaa se Stokken!" bad Askeladden.

Da han fik Stokken, satte han Hatten paa Hovedet, og

væk var han. Saa vandrede han videre og kom til

Gieddega;s-Kjærringens Bopæl.

11*
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„God Dag, Bedstemor!" sagde Askeladden, ,,du

ved vel ikke, hvor Bæivekongens Rige er?"

„Nei," svarede Troldkjærringeu, „men jeg skal

pibe Fuglene mine sammen, kanske nogen af dem ved

det, eller kan faa det at vide!'' Saa gik hun ud og

peh Fuglene sammen, og, da de allesammen vare komne,

spurgte hun dem, hvor Bæivekongens Rige var, men

ingen vidste Besked. Saa sendte hun en gammel Ørn

afeted for at flyve rundt alle Lande og søge op Bæive-

kongens Rige. Ørnen fløi rundt alle Lande, men kom
tilbage igjen uden at have fundet Bæivekongens Rige.

„Flyv nu rundt alle Have," sagde Troldkjærringeu,

,,og, dersom du ikke tinder Xoget, saa svider jeg Fjæ-

rene dine!" Ørnen fløi rundt alle Have, men heller

ikke der fandt den Bæivekongens Rige.

„Flyv nu rundt omkring Himmelen, og, dersom du

tredie Gang kommer tilbage uden at have fundet

Bæivekongens Rige, saa brænder jeg dig!" Ørnen fløi

rundt omkring Himmelen, og endelig fandt den Bæive-

kongens Bige udenfor Maanens Lys. Saa kom den

tilbage og sagde:

„Nu har jeg fundet Bæivekongens Rige !"

„Hvor?" spurgte Troldkjærringen, .,er det langt

borte?"

„Udenfor Maanens Lys! -
' svarede Ørnen, og did-

hen skulde nu Ørnen vise Gutten Veien.

„ Farvel, Bedstemor!" sagde Gutten og gik, men,

da han kom ud i Forsvalen, kom han ihu, at hans Ho-

ved var skurvet. Saa vendte han om igjen og spurgte

:

.,Yed du ikke Raad for Skurv, Bedstemor?"

„Stik Hovedet ned i Kjedelen, som staar ude i

Forsvalen," sagde Troldkjærringen. Gutten saa gjorde,

og han blev saa vakker som en Prins, og hans Haar
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skinnede som det pure Guid. Saa drog da han og

Ørnen afsted. Gutten sprang, og Ørnen fløi, men det

gik hurtigere for Gutten end for Ørnen, og Gutten

naaede før frem til Bredden af det store Hav end

Ørnen. Da Ørnen kom efter, dalede den ned for at

hvile sig.

,,Orker du at bære mit Tøi ogsaa?" spurgte Gut-

ten. Jo, det orkede den nok, mente Ørnen og sagde

til Gutten:

„Nu skal du gaa hen og tåge tre Stene fra Stran-

den. Den ene skal du tåge fra øverste Flodmaal, den

anden fra Halvflodsmaal og den tredie fra laveste

Fjæremaal. Da Gutten kom med Stenene, sagde Ørnen:

„Sæt dig nu paa min Ryg, og, naar jeg begynder

at blive træt, saa kaster du en Sten i Havet!" Saa

fløi Ørnen afsted og vedblev at flyve, indtil den blev træt.

„Kast nu Stenen fra øverste Flodmaal ned i Ha-

vet!" sagde Ørnen. Gutten saa gjorde, og Stenen blev

til en 0, hvorpaa Ørnen dalede ned og hvilede sig.

Da den fløi afsted igjen, sank Øen i Havet. Næste

Gang' Ørnen blev træt, kastede Gutten Stenen fra

mellemste Flodmaal, og tredie Gang den sidste fra

laveste Fjæremaal. Fra den af naaede Ørnen frem til

Stranden hinsides det store Hav. Herfra vendte Ør-

nen tilbage igjen, og Gutten gik afsted til Bæivekongens

Gaard. Da han kom i Nærheden af Gaarden, saa han,

at Kongsdatteren stod og vadskede Klæcler ved en

Kilde udenfor Gaarden. En liden Søn, hun havcle faaet,

var ogsaa hos hende og sad paa Kanten af Kilden og

saa ned i Våndet. Saa gik Gutten bag Sønnen og

løftede paa Jættehatten, saaledes at den lille Gut saa

hans Billede nede i Våndet ved Siden af sit eget.
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Gutten sprang hen til sin Moder og sagde, at han havde

seet sin Fader nede i Kilden.

„Ja, Fader har du nok," sagde Kongsdatteren,

„men aldrig kommer du til at faa din Fader at se!"

Saa tog hun Gutten ved Haanden og gik op igjen til

Kongsgaarden. Askeladden gik bagefter, og, da de kom
ind i Kongsdatterens Værelse, begyndte hun at kjæmme
sit Haar foran et stort Speil. Askeladden gik bag hende

og løftede lidt paa Hatten. Forundret vendte Kongs-

datteren sig om, men saa Ingenting. Atter begyndte

hun at kjæmme sit Haar, atter løftede Askeladden lidt

paa Hatten, men da hun vendte sig om, var der Ingen-

ting at se. Tredie Gang begyndte hun at kjæmme sit

Haar, og tredie Gang løftede Askeladden Hatten af

Hovedet. Kongsdatteren saa tydeligt Billedet i Speilet,

men, da hun vendte sig om og Ingenting saa, begyndte

hun at græde og udbrød:

«Hvorfor viser du dig ikke for mig, dersom det er

dig, min Brudgom, som jeg tre Gange har seet i

Speilet V" Da tog Gutten af sig Hatten, og Kongs-

datteren faldt ham om Halsen og kyssede ham og

sagde: ..Aldrig havde jeg troet, at jeg skulde se

dig mere i denne Verden, men nu maa jeg vel tro det.

siden jeg holder dig i mine Arme! Men hvorledes

kom du nid?" Nu fortalte Gutten, hvorledes Alt var

gaaet til. og sagde til Kjæresten: ,,Gaanu ind til din

Fader: imidlertid gaar jeg bortover Veien et Stykke og

kommer gaaende tilbage igjen!" Kongsdatteren stillede

sig i Vinduet og saa ud. „Se, Fader, der kommer en

Fremmed!" sagde Datteren. ,,Gaa ud og byd ham

ind i Huset!" sagde Kongen. Datteren saa gjorde. Da

kom Gutten ind. vakker som en Prins, og sagde:
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„God Dag, naadigste Konge!''

Kongen bød ham sætte sig og sagde

:

,.Du er kanske den Mand, som skulde have ægtet

min Datter?"

„Ja, det er nok mig det," sagde Gutten.

.,Du faar ikke min Datter," sagde Kongen, ,,1'ørend

du vækker tillive igjen alle de Soldater, som jeg

har mistet i Krigen. Men det var nuligesaa let gjort,

som det var sagt, for Gutten, som havde Jættestokken.

Saa holdt de Bryllup, og Brylluppet vårede i tre

Dage. De spiste, og de dråk, og de dansede og skjøde

med Kanoner. Saa var der en Spillopmager, som nar-

rede mig til at springe forbi Mumlingen af en Kanon,

men, i det Samme, jeg sprang, saa fyrede han af, og saa

drev jeg hid. Og nu er jeg her, og de er der, og

derfor ved jeg ikke noget om, hvorledes det senere er

gaaet dem. Kanske de leve endnu, kanske de ere døde.

46. Fattiggutten, Fanden og Guldbyen.

(Fra Karasjok.)

Der var engang en fattig Mand og en rig Mand,

som vare Naboer, og den fattige var i stor Gjæld til

sin rige Nabo. En Dag roede Begge ud paa Søen for

at fiske. Den Hige var heldig. Han tråk i kort Tid

sinBaad fuld afFisk og roede tilstranden igjen. Den

Fattige blev liggende igjen, men kunde ikke faa en

eneste Fisk. Endelig maatte da han ogsaa ro tilbage

igjen, men, idet han roede, stødte Baaden paa Grund,

og i det Samme hørtes en Røst under Baaden, som

sagde:

„Dersom du lover mig. hvad din Hustru bærer
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under Hjertet, skal du blive ligesaa rig som dia Nabo!"

Manden lovede det.

„Kast nu Snøret ud!" sagde Røsten igjen. Man-

den saa gjorde, og strax bed det paa. Tungt var det.

men endelig fik han da Fisken op, og. da dens Hoved

kom over Ripen, rullede der en hel Del Guldpenge

ud af dens Mund. Manden kastede Snøret ud igjen og

tråk strax en Fisk til. Af den kom der ingen Guld-

penge, men i Løbet af et halvt Flortmaal (tre Timer)

drog han Baaden fuld af Fisk, roede til Stranden og

gik til sit Hus. Da han kom op, saa han. at der laa

en hel Del kostbart Gods inde i Huset. Han spurgte

Kjærringen, hvorfra alt dette var kommet, men Kjær-

ringen vidste ingen Besked. Hun bavde ligget og so-

vet en Stund, sagde hun, og. da hun vaagnede, stod

det der altsammen. Nu gik han hen til sin Nabo og

betalte ham sin Gjæld fuldt ud med en Gang. Den

rige Maud blev ængstelig og tænkte. at han maatte

have stjaalet Pengene. Han saa eiter i alle sine Gjem-

mer, men kunde ikke opdage. at Xoget var blevet

borte. Da Manden kom tilbage til sin Kone, fortalte

hun. at hun var med Barn. Manden havde ikke havt

nogen Anelse herom, men saa var det nu alligevel, og,

da Tiden kom, fødte hun sin Førstefødte. Da Gutten

var otte Aar, sendte de ham i Skole hos Præsten.

Gutten var stor for sin Alder og nem til at lære.

Den Dag. da Gutten fvidte sit femtende Aar, kom Fanden

roende i en Baad, der saa ud som en grøn Ildslue,

for at hente Gutten. Da de saa Baaden komme, be-

gyndte Præsten at skrive et Brev. som Gutten skulde

tåge med. Saa gik Gutten ned til Stranden, iniode

med Fanden, og. da denne sagde til ham

:

..Kom nu. (nitten min. med mig ud i Baaden!"
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rakte Gutten Brevet ud imod Fanden. Fanden vovede

ikke at tåge i ham, saalænge han holdt Brevet i Haan-

den Fanden kløede sig i Hovedet og bar sig ilde.

,,Pokker tåge Præsten," sagde Fanden, „som er

Skyld i, at jeg ikke kan faa Gutten med mig! Tag

Baaden der og ro med mig ud paa Søen!" Præsten

stod og saa paa.

,,Tag kun Baaden og ro med ham ud paa Søen!"

sagde Præsten. Da de kom ud paa Søen, blev der

strax et rygende Uveir, saa Gutten maatte lade Baa-

den drive for Vinden. Fanden vikle nu, at Gutten

skulde gaa over i hans Baad, men, hvergang Fanden

kom hen til ham, rakte Gutten Brevet ud imod ham.

Herover blev Fanden til Slutning saa forarget, at han

atter som en grøn Ddslue for afsted didhen, hvorfra

han var kommen. Gutten vedblev at drive for Vind og

Veir. Endelig kom han til et Land, som han aldeles

ikke kj endte, men lige ved Stranden laa der en Kongs-

gaard, som skinnede som Guid. Gutten gik ind

igjennem Porten, hvorover der stod en Indskrift med
Guldbogstaver, og kom ind i Kjøkkenet. Kjøkkenpigen

forbød ham at tale høit, da hendes Husmoder laa

indenfor og sov. Men Gutten gik videre og kom ind

i næste Kammer. Kammerpigen forbød ham ogsaa at

tale høit, da hendes Husmoder laa i næste Værelse og

sov. Men Gutten gik videre, lige ind til Husfruen selv,

og saa, at hun var endnu vakrere end baade Kjøkken-

og Kammerpigen. Saa talte de sammen en Stund, og

det vårede ikke længe, førencl de bleve enige om, at

de skulde gifte sig sammen. Men Gutten sagde, at,

inclen dette kunde ske, maatte hanbesøge sin Fader og

sin Fosterfader, Præsten. „bare jeg vidste" lagde han

til, ..hvorhen jeg skulde reise, for at finde dem igjen.'-
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..Det har ingen Nød, -
' sagde Bruden. .,Her paa

min Finger jeg har en Ring, som er slig, at man med
den kan ønske sig, hvad man vil, og hvorhen man vil!''

Saa tog Gutten Ringen af sin Kjærestes Finger, satte

den paa sin egen Haand og ønskede sig tilbage til

sin Fader og Fosterfader, Præsten. Strax var han der.

Han fortalte dem nu Alt, hvad der var hændt ham fra

den Tid, han forlod dem, men Ingen vilde tro ham.

Han viste dem Ringen, som han havde paa Fingeren,

men endda vilde de ikke tro ham. Ud paa Aftenen, da

de havde spist til Kvelds hos Præsten, kunde ikke

Gutten bare sig længer, skjønt hans Kjæreste stræn-

gelig havde forbudt ham og sagt: „Du maa ikke

ønske mig did, hvor du og Dine er!" Men bedst som

det var, sagde Gutten:

„Gid nu Kjøkkenpigen vilde komme og tåge af

Bordet!" Strax kom Kjøkkenpigen fra Guldbyen og

tog bort Tallerkenen, som stod foran Gutten, og for-

svandt igjen. Da det blev Tid til at gaa tilsengs,

sagde Gutten igjen:

„Gid nu Kammerpigen vilde komme og rede min

Seng!" Strax kom hun og redede Sengen. Gutten gik

tilsengs og ønskede:

.,Gid nu min Brud vilde komme for at hvile ved

min Side!" Strax kom hun og tog Gutten om Halsen

og kyssede ham. Men i det Samme tog hun ogsaa

Ringen af hans Finger, gik ud igjen, og Ingen saa

hende mere. (nitten begyndte snart at længes saa

efter sin Kjæreste, at han forlod sin Fader og Foster-

fader og drog afsted paa Vandring for at finde igjen

Guldbyen Først kom han til Fiskenes Konge:

„God Dag, Bedstefar!" sagde Gutten, „du kan vel

ikke give mig nogen Underretning om Guldbyen?"
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„Nei, jeg ved ingen Besked," sagde Fiskenes Konge,

„men jeg skal kalde sammen Fiskene mine, kanske

nogen af dem vedBesked!" Saa peb han alle Fiskene

sammen, men ingen af dem kunde give nogen Besked

om Guldbyen. Stenbiten 1 var endnu ikke kommen,

men endelig saa kom ogsaa den.

..Hvorfor kommer du saa sent?" spurgte Kongen.

„OdderenhavdefaaetTag i mig," sagde Stenbiden,

„derfor blev jeg opholdt; det var med Nød og neppe,

at jeg slåp fri!" Men heller ikke Stenbiten kunde give

nogen Besked om Guldbyen. Saa drog Gutten videre

og kom til Fuglenes Konge.

„God Dag, gamle Bedstefar!" sagde Gutten, ,,kan

du give mig nogen Underretning om Guldbyen?"

„Nei," sagde Fuglenes Konge, „jeg ved ingen Be-

sked, førend jeg kalder Fuglene sammen!" Saa peb

han Fuglene sammen, men ingen kunde fortælle noget

om Guldbyen. Svanen kom siclst. Den havde lagt

Æg, og Folk havde stillet en Snare ved dens Rede,

hvori den var bleven hængende. Med Nød og neppe

slåp den fri. Men, da den endelig kom, vidste heller-

ikke den noget at fortælle om Guldbyen. Saa drog

Gutten videre afsted paa Vandring og vidste ikke selv,

hvor det bar hen. Medens han gik, fik han se to Jætte-

gutter, som holdt paa at slaas. Gutten gik hen til

dem og spurgte:

„Hvad er det, I slaas om?" Det ser ud, som I

to skulde være Brødre, men, naar saa er, hvorfor

slaaes I da?"

,, Ja, vi ere Brødre," sagde begge To, „og vi slaas

om en Kappe og et Par Sko, som vi har faaet i Arv

1 Anarrichas lupus.
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etter vor Fader. 1
' Gutten, som var en klog og velop-

dragen Gut. spurgte da. hvad Rart der var ved Skoene

og Kappen. Jo, Skoene var slige, at, naar man havde

dem paa Benene, kunde man hoppe, hvorhen man vilde

i et eneste Hop, og Kappen var slig, at man blev

usynlig, naar man havde den paa sig.

„Aa, laan mig dem et Øieblik," bad Gutten, .,at

jeg kan faa prøve, om det er sandt eller ikke!" Jætte-

gutterne vilde nødig betro sit Arvegods til Gutten,

som de slet ikke kjendte, men til Slutning lod de sig

dog overtale, da Gutten lovede, at han bare skulde

hoppe et ganske lidet Stykke, bare saavidt, han fik

prøve. Men Gutten havde ikke for faaet Skoene og

Kappen paa sig, før han hoppede lige til Guldbyen

med en Gang, og der saa han, at der laa et stort for-

gyldt Skib paa Havnen. Hau tik snart spurgt, at det

var en Kongsson, som eiede Skibet, og at Kongssønnen

var konnnen paa Frieri til Guldbyens Eierinde. Gutten

gik usynlig ind i Kongsgaarden, og der baade saa og

hørte han paa, hvorledes Kongssønnen friede til hans

Kjæreste. Imidlertid holdt han sig skjult, indtil det

blev Sengetid. Da hans Kjæreste gik hen og lagde

sig, gik Kongssønnen ogsaa hen og lagde sig ved hen-

des Side. Idet Kongssønnen vilde kysse hans Kjæreste,

gav Gutten ham et Spark lige paa Munden. Kongs-

sønnen kunde ikke begribe, hvad slig Medfart skulde

betyde. Han bød sig til endnu en Gang, men atter tik

han et Spark af den haarde Jætteskoen, som Gutten

havde paa Benene.

„Hvorfor spænder du mig?" spurgte Kongssønnen,

ganske forfærdet over sin Kjærestes ublide Opførsel.

„Jeg spænder aldeles ikke jeg," sagde Kongsdat-

teren, men Gutten, som laa bagom Bruden, lo i Stilhed.
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I det Samme gav han Kongssønnen endnu et Spark,

saa denne forbitret sprang sin Vei og for afsted ned

igjen til sit forgyldte Skib. Han havcle faaet mere

end nok af det Frieri, syntes han, og seilede sin Vei

igjen. Gutten stod ogsaa op og gik udenfor og tog af

sig Jættedragten. Derpaa kom han ind igjen og be-

gyndte at tale med Kongsdatteren.

„Hvad var det for en fremmed Mand, som var her,

medens jeg var borte?" spurgte Gutten.

„Det var en Kongsson, som kom paa Frieri til mig!"

sagde Bruden.

„Naa, hvorfor tog du ham ikke?"

„Jo, jeg vikle nok have tåget ham jeg," sagde

Kongsdatteren, „men han blev bange for mig!"

„Hvorfor hlev han bange for dig?"

„Jeg ved ikke, hvoraf det kom sig, men, medens

vi laa ved Siden af hinanden, paastod han, at jeg

spændte ham lige paa Munden istedetfor at kysse

ham. Saa sprang han op i Vrede og løb sin Vei. Jeg

gad ikke gaa efter ham; jeg vidste, at jeg ikke havde

gjort ham det mindsteFortræd." Saa begyndte Gutten

igjen sin gamle Frierpassiar, og Bryllup blev holdt, og

Gutten blev Husbond over Guldbyens Kongsgaard.

47. Gutten, som tjente hos Kongen.

(Fra Tanen.)

Der var engang en Gut, som tjente hos en Konge.

Gutten havde gjort Kongen saa mange Tjenester, at

Kongen til Slutning havde lovet ham sin Datter til

Hustru. Men endelig, da Brylluppet skulde holdes,

siger Kongen:



168 Lappiske Eventyr.

..Du faar ikke min Datter, førend du henter op

fra Havets Bund et Guldbæger, som jeg har mistet!"

Gutten vidste ikke bedre end at gaa til Gieddegæs-

Kjærringen og spørge om Raad.

„Hvem er det, som banker paa min Dør?" spurgte

Troldkjærringen.

..Det er mig!" sagde Gutten, han vidste, at hun

kjendte ham paa Røsten.

..Hvad Ærinde har du?" spurgte Kjærringen.

.,Jeg skal hente Kongens Guldbæger op fra Hav-

sens Bund!" Kan du ikke give mig Raad?"

..Gaa ud i Marken," sagde Kjærringen, „og det,

som hænger sammen, skal du skille ad!" Gutten gik

afsted, og det vårede ikke længe, førend han fik se to

Lomme, som hang sammen i Næbbet og ikke kunde

slippe fra hinanden. Gutten løste dem.

..Hvor skal du hen ?" spurgte Lommene.

.,Jeg skal hente et Guldbæger op fra Havsens

Bund, som Kongen har mistet, og ved ikke min arme

Raad!" sagde Gutten.

„Siden du gjorde vel mod os og løste os, skal vi

hjælpe digy sagde Lommene. De dukkede ned baade

en Gang og to Gange ; endelig, tredie Gang, fik de fat

i Guldbægeret og bragte det til Gutten, som igjen

bragte det til Kongen:

„Her har du dit Guldbæger. som jeg har hentet

op fra Havsens Bund!"

„Du faar alligevel ikke min Datter," svarede Kon-

gen, ,.førend du bringer alle Skovens vilde Dyr sammen

i min Gaard!" Gutten gik igjen til Gieddegæ§-Kjær-

ringen og bankede paa Døren.

.,Hvem banker paa min Dør?" spurgte Kjærringen.

.,Det er mig!'- svarede Gutten.
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„Hvad Ærinde?"

„Jeg skal bringe alle Skovens vilde Dyr sammen

i Kongsgaarden!"

„Gaa ud i Marken," sagde Kjærringen, „og alt det,

som hænger sammen, skal du skille ad!"

Gutten gik afsted og fik se to Ulve, som hang

sammen i Halerne og ikke kunde slippe fra hinanden.

Gutten løste dem.

„Hvor skal du hen?" spurgte Ulvene.

„Jeg skal bringe alle Skovens vilde Dyr sammen

i Kongens Gaard, men ved ikke min arme Raad!"

„Siden du har hjulpet os," sagde Ulvene, „saafaar

vi hjælpe dig igjen!" Gutten satte sig, og imedens

drev Ulvene alle Slags vilde Dyr sammen til ham.

Derpaa jog de dem i Forening til Kongsgaarden.

„Endnu faar du ikke min Datter," sagde Kongen,

„men, kan du dræbe min Fiende, Jætten, og bringe

mig hans Sværd, skal du faa hende!"

,,Det er den visse Død," sagde Gutten, „men jeg

faar prøve alligevel!" og dermed gik han til Giedde-

gæs-Kjærringen.

„Hvad Ærinde?"

„Jeg skal tåge Livet af Jætten!"

„Gaa og byd dig til Tjener hos ham, sa a lindes

vel paa Raad!" Gutten saa gjorde.

„Trænger du til en Dreng," sagde Gutten, „saa

kan du faa mig!"

„Hvorfor ikke?" mente Jætten.

„Hvad skal vi først tåge fat paa?" spurgte Gutten.

„Aa," sagde Jætten, „jeg holder paa at hugge

Bjælker og drage dem til Hus!" Saa gik de til Sko-

ven, huggede en stor Tømmerstok og skulde drage af-

sted med den. Men først huggede Gutten sig en lang

Stang og spidsede Enden saa skarp som en Syl.
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„Hvad vil du med den?" spurgte Jætten.

„Stikke den i Øinene paa dig, dersom du serdig

tilbage," sagde Gutten. Jætten tog i Bjælken og drog,

og Gutten satte sig overskrævs paa den anden Ende.

„Aa, haa, det er tungt!" stønnede Jætten.

„Er det tungt," sagde Gutten, „jeg synes ikke,

det er det mindste tungt, jeg, som liden er; men du

er stor du, og aliigevel er der nok ikke mere Magt i

dig end i en gammel Kjærring!"

Jætten drog, saa han spyttede Blod, men endda syn-

tes Gutten, at det gik altfor sagte. Endelig naaede de

om Kvelden frem. hvor Huset skulde staa. Jætten var

træt og lagde sig til Hvile. Midt om Natten stod Gut-

ten op og stak Øinene ud paa ham med Stokken, som

han havde tilspidset, Derpaa narrede han ham hen

til et høit Bjerg og styrtede ham ud i en Indsø, saa

han druknede. Saa tog han hans Sværd og gik til

Kongen. Nu var der Intet mere at gjøre. Brylluppet

holdtes, (hitten tik halve Riget, og, da Kongen døde,

tik han det hele.

48. Ivan, Kupiskas" Søn.

(Fra Akkala i russ. Laplaml.)

Der levede engang en Kjøbmand, som havde to

Børn, en Søn og en Datter. Forældrene døde og efter-

lod sig store Eiendomme, samt en Hund. Eiendommen

skulde være fælles, men Hunden skulde Sønnen have.

Saa solgte Børaene Eiendommen og skjænkede Pengene

til Kirken. Derpaa delte de Klæderne og reiste saa

afsted ud i Verden paa Lykke og Fromme. Hunden

1 Kupez, russsik: Kjøbmand
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fulgte med. De gik, og de gik over Fjelde og Dale,

gjennem Skov og Mark. De saa Fjelde og Dale, Søer

og Elve, hvis Navne de ikke kj endte, og hvis Vade-

steder de heller ikke kj endte, men frem kom de alli-

kevel. Endelig fandt de et stort Hus, midt i en Skov.

Huset var tomt. Der gik de ind oghvilede sig. Men
de havde ikke været der længe, saa kom der tre store

og fæle Røvere. Det var disse, som eiede Huset. Sø-

steren sagde til Broderen

:

„Jeg er saa bange, jeg er saa bange !"

„Aa, vær ikke bange, det har ingen Nød!" sagde

Broderen. Strax begyndte han at brydes med den

ældste af Røverne. Da Hunden saa, at dens Herre

var nær ved at tabe, sprang den til og bed Røveren i

Foden. Røveren faldt bagover. Hunden greb ham i

Struben og bed ham ihjel. Saa kom Turen til den næst

ældste Røver, og det gik ikke ham bedre. Søsteren

græd og jamrede sig. Saa kom Turen til den yngste.

Hunden løb til for at bide ham, men i det Samme greb

Søsteren i Hunden.

„Kjære Broder, dræb ikke den yngste!" bad

Søsteren.

„Hvorfor ikke?" spurgte Broderen.

„Han er saa ung, du kan jo binde ham, og saa

kan jeg have ham at tale med, naar jeg er alene hjemme,

medens du er ude paa Jagt!" Saa bandt de ham.

Næste Morgen stod Broderen tidlig op og drog paa

Jagt. Røverne havde tre Heste. En af disse tog han,

og Hesten havde Vinger. Saa reiste han. Men, da

Broderen vel var reist, løste Søsteren den unge Røver

af hans Baand. Røveren var vakker, og snart bleve

de enige om, at de skulde være Mand og Kone.

„Men hvad vil min Broder sige?" tænkte Søsteren.

LaoDiske F.veiitvr. 1~
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„Vi tåge Livet af ham!" siger Røveren. Saa blev

de enige om, at de skulde tåge Livet af Broderen.

„Hunden er den værste !" siger Røveren. „Men hør

nu! Naar din Broder kommer tilbage, saa sig til ham,

at du er syg, og at du ikke kan blive frisk, uden at

du faar Bjørnemælk!" Da Broderen nærmede sig Hu-

set, bandt Søsteren igjen Røveren, lagde sig paa Sen-

gen og klynkede og jamrede sig.

.,Hvad feiler dig? Er du ikke frisk, SøsterV" spurgte

Broderen.

„Nei, jeg er saa syg, jeg er saa syg!" klynkede

Søsteren.

..Hvad Lægemiddel trænger du?"

..Der er ikkun et Middel, som kan hjælpe mig,"

sagde Søsteren, „men det findes langt, langt borte.

Bagenfor to Have er der et tredie Hav. Ude paa

Havet er der en 0, paa Øen en Bjørn, og Bjørnen har

Unger og Mælk i sine Yvere. Lidt af dens Mælk kan

helbrede mig!" Saa hvilede Broderen Natten over,

men tidlig næste Morgen stod han op, tog en flyvende

Hest og fløi over Land og Hav. Hunden var med og

sad bag paa Hesten. Saa kom han til Øen. Bjørnen

løh strax imod ham, men Ivan slog til Bjørnen med sin

Stok, og Hunden bed og sled, saa Bjørnen snart maatte

Itode om Livet.

.,I)ræb mig ikke, Ivan, Kupiskas Søn!" bad Bjør-

nen, „hvad du vil have, maa du tåge, men tag ikke

mit Liv!'-

„Jeg trænger ikke dit Liv, jeg trænger din Mælk!"

sagde Ivan. Saa fik han Mælk, og foruden Mælk tik

han ogsaa en af Bjørnens Unger. Strax reiste han

tilbage med Mælken, Hunden og Bjørneuugen. Saa-

ledes havde han nu to Tjenere. Da Søsteren saa Bro-
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deren komme langt borte, bandt hun igjen Røveren og

lagde sig paa Sengen. Saa kom Broderen med Bjørne-

mælken.

,.Det var da Pokker til Broder, som Bjørnen ikke

tog!" tænkte Søsteren, og i Ærgrelsen herover tog hun

Mælken og kastede den langt henover Gulvet. Næste

Morgen reiste Broderen atter paa Jagt med sine to

Tjenere, Hunden og Bjørnen. Da han vel var reist,

løste Søsteren igjen Røveren, og de raadsloge atter om,

hvorledes de skulde faa Livet af Broderen. Aller mindst

vidste de Raad med Hunden.

..Anstil dig syg igjen!" sagde Røveren. Da Bro-

deren kom tilbage, havde Søsteren igjen bundet Rø-

veren, og hun selv laa paa Sengen og jamrede sig

som før:

„Jeg er saa syg, jeg er saa syg!"

„Hvad Lægemiddel trænger du?" spurgte Broderen.

„Reis til Øen igjen," sagde Søsteren. „Paa Øen

er der en Ulv, som har Unger, og Ulvemælk er det

Eneste, som kan hjælpe mig!" Næste Morgen tidlig

reiste Ivan afsted paa en flyvende Hest med Bjørnen

og Hunden bagpaa. Strax han kom til Øen, kom Ul-

ven farende imod ham, men Ivan slog den med sin

Stok, saa den maatte bede om Naade.

„Dræb mig ikke, Ivan, Kupiskas Søn!" bad Ulven.

„Alt, hvad du vil have, skal du faa, men spar mit Liv!"

„Jeg trænger ikke dit Liv, jeg trænger dinMælk!"

sagde Ivan.

„Tag saameget, du vil have!" sagde Ulven. Saa

tik han Ulvemælk og desuden en af Ulvens Unger.

Nu havde han tre Tjenere. Da han nærmede sig Hu-

set, bandt Søsteren Røveren og lagde sig paa Sengen.

Saa kom Broderen ind med Maiken.
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..Pokker til Broder, som heller ikke Ulven kunde

tage!'
: tænkte Søsteren og kastede Mælken langt hen

over Gulvet. Næste Morgen reiste Broderen paa Jagt

med sine tre Tjenere. Hunden sporede op, Ulven ja-

gede, og Bjørnen slog ihjel. Da han om Aftenen kom
hjem, laa Søsteren atter paa Sengen og jamrede sig

som før:

..Jeg er saa syg, jeg er saa syg!"

„Hvad Lægemiddel trænger du?" spurgte Broderen.

„Langt herfra er der to Fjelde,'
; sagde Søsteren,

..som snart aabne sig, snart lukke sig sammen. Imel-

lem tjeldene er der to Katte, Han og Hun. Hunkat-

ten steger Kager, og Hankatten smør Smør paa. Skaf

mig Kagerne, saa bliver jeg frisk!" Eføeste Morgen

tidlig reiste Broderen afsted med sine tre Tjenere

bag paa Hesten, først Bjørnen, saa Ulven og saa Hun-

den. Det vårede ikke længe, førend han kom til Fjeldet,

og netop i det Samme aabnede det sig, og dybt nede

i en Kløft sad to Katte og stegte Kager. Hesten

gjorde et Hop, og — en, to, tre. saa var de* dernede alle-

sammen. I det Samme greb Ivan Kagerne, og Hesten

hoppede op igjen med ham; men Bjørnen, Ulven og

Hunden kom ikke op paa Hesten, og Fjeldene lukkede

sig over dem. Saa maatte han reise hjem uden dem.

(ilad blev Sosteren og ligesaa Røveren, da de saa. at

Broderen kom hjem alene.

..Xu skal vi dræbe ham!" sagde Roveren, og. da

Ivan kom ind. var Roveren løs og sagde til ham:

..(iaa hen og heg i Badstuen!" Ivan var villig

dertil og gik strås derhen. Men. medens han holdt

paa at varme op Badstuen, kom der en Ravn flyvende.

«Hvorfra kommer du?" spurgte Ivan.

..Fra Fjeldene, som aabne og lukke si-!-
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„Hvad Nyt?"

„Bjørnen og Ulven og Hunden leve endnu!"

„Hvad bestille de?"

,,De grave Vei under Fjeldet for at komme hjem

igjen!" Da Badstuen var opvarmet, og Ivan havde

lagt sig paa Bænken i Dampen, kom Røveren hen for

at stænge Døren og sætte Ild paa Badstuen. Men,

netop som han vikle tænde paa, kom Hunden, Bjørnen

og Ulven og overfaldt Røveren og søndersled ham.

Saa gik Broderen ind og sagde til sin Søster:

„Tre Gange har du lagt Raad op om at dræbe

mig, tre Gange er det slaaet feil; thi se, jeg lever

endnu! Men nu forlader jeg dig for stedse!" Saa tog

han Hunden, Bjørnen og Ulven med sig og drog afsted

tilfods. Søsteren blev alene igjen, og alt det, som Rø-

verne eiede, Hestene ogAltinglod han hende beholde.

Han gik, og han gik; endelig kom han til en By. Han

gik ind i Byen og vandrede igjennem Byens Gader.

I et Vindu sad en Kjøbmand. Kjøbmanden saa, at

den Fremmede maatte være en bedre Mands Søn, og

bad ham stige indenfor. Da han havde talt med ham
en Stund, bad Kjøbmanden ham blive hos sig. Ivan

blev, og Kjøbmanden syntes saa godt om Ivan og var

saa glad i ham, at han hverken kunde spise eller drikke,

naar Ivan ikke var tilstede. Han elskede ham, som
om han var hans egen Søn, og til Slutning gav han

ham sin eneste Datter tilægte. En Dag spurgte han Ivan

:

„Har du ingen Søskende?"

„Jo, jeg har en eneste Søster," svarede Ivan, „men

hun er langt, langt herfra!"

„Bring hende hid!" bød Kjøbmanden. Dagen efter

satte Ivan sig tilhest og red afsted efter Søsteren.

Langt om længe fandt han tilbage til Huset i Skoven,
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hvor hun eudnu boede, ganske alene. Saa tog han

baade Søsteren, de tre Heste og alt Godset med sig

tilbage igjen til Kjøbmanden, sin Svigerfader. Søsteren

blev hos dem; men hun kunde aldrig glemme, at Bro-

deren havde voldt den unge Røvers, hendes Kjærestes

Død, og hun pønsede fremdeles paa Leilighed til at

dræbe ham. Endelig en Dag fik hun Anledning til at

stikke ham med en Kniv lige i Hjertet, saa han faldt

død om. Den gamle Kjøbmand klagede og jamrede

sig i mange Dage over Tabet af sin kjære Svigersøn.

Han lod ham begrave lige under sine Vinduer for

ogsaa efter Døden at have ham saa nær ved sig som

mnligt. Da Hunden, Bjørnen og Ulven mærkede, at

deres Herre var forsvunden, græd de alle længe. Men
Ulven fandt Graven og begyndte at grave. Bjørnen

kom ogsaa og tog Liget ud af Kisten. Saa kom Hun-

den, og, da den havde slikket Ivans Saar. kom Ivan,

Kupiskas Søn, tillive igjen. Glad blev den Gamle, da

hans Svigersøn igjen stod levende for ham.

..Hvorfor dræbte du mig?" sagde Broderen til sin

Søster.

„Hvorfor dræbte du min Kjæreste V" svarede hun.

Saa blev Søsteren dømt fra Livet og begravet i sin

Broders Grav, men Ivan, Kupiskas Søn, levede baade

lykkeligt og længe.
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